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NASTAVNO PODRUČJE: MEDIJSKA KULTURA

TEME:

1. Katalog

Ključni pojam: katalog.

Obrazovna postignuća: znati služiti se katalogom u svrhu samostal-
nog obavljanja zadataka, pisati bilješke/natuknice, pripremiti skicu, 
pripremiti popis/listu izvora građe.
Popis fi lmova:
1. Tamási Áron/Mihályfi  Sándor: Ábel a rengetegben
2. Móricz Zsigmond/Ranódy László: Légy jó mindhalálig
3. Charles Dickens/Peter Medak: Copperfi eld Dávid
4. William Shakespeare: Rómeó és Júlia
5. J. K. Rowling: Harry Potter

6. J. R. Tolkien: A gyűrűk ura

TÉMAKÖR: MÉDIAKULTÚRA

TÉMÁK:

1. A tárgykatalógus

Kulcsfogalom: a tárgykatalógus.

Oktatási célok: A tárgykatalógus használata önálló feladat megoldásá-
hoz, cédulázás, vázlat, forrásjegyzék készítése a gyűjtött adatokról.

Filmek jegyzéke:

1. Tamási Áron/Mihályfi  Sándor: Ábel a rengetegben

2. Móricz Zsigmond/Ranódy László: Légy jó mindhalálig

3. Charles Dickens/Peter Medak: Copperfi eld Dávid

4. William Shakespeare: Rómeó és Júlia

5. J. K. Rowling: Harry Potter

6. J. R. Tolkien: A gyűrűk ura

 687 
Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 

51/00), a u vezi s člankom 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08. i 86/09.) te 
člankom 43., stavkom 2. i stavkom 5. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, 
broj 63/08), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

ODLUKU
O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU SRPSKOG JEZIKA ZA SREDNJE ŠKOLE S NASTAVOM NA SRPSKOM 

JEZIKU I ĆIRILIČNOM PISMU (model A)

I.

Ovom se odlukom donosi Nastavni plan i program srpskog jezika za:

– gimnazije 

– četverogodišnje strukovne škole

– trogodišnje strukovne škole

s nastavom na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu po modelu A.

Nastavni plan i program primjenjuje se od školske godine 2009./2010.

II.

Sadržaj Nastavnog plana i programa iz točke I. sastavni je dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 016-01/09-01/00699
Urbroj: 533-16-09-0001
Zagreb, 19. siječnja 2010. Ministar

dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

PROGRAM SRPSKOG JEZIKA
GIMNAZIJA

Tjedna satnica je 4 sata ili 140 sati godišnje.

Razred: I., II., III., IV.

Broj sati: 140 140 140 128

UVOD

Naziv nastavnog predmeta je Srpski jezik. Program je namije-
njen učenicima gimnazija u Republici Hrvatskoj u kojima se nastava 
izvodi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu (model A). 

ПРОГРАМ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

ГИМНАЗИЈА

Недељна сатница је 4 часа или 140 часова годишње.

Разред: I, II, III, IV

Број часова: 140 140 140 128 

УВОД

Назив наставног предмета је Српски језик. Програм је намењен 
ученицима гимназија у Републици Хрватској у којима се настава 
изводи на српском језику и ћириличном писму (модел А). 
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Наставни предмет Српски језик обухвата три подручја:
– српски језик, 
– српска књижевност,
– култура изражавања.
Програм српког језика и књижевности надовезује се 

садржајно, методолошки и концепцијски на програм српског 
језика за основне школе.

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте образовање 

и васпитавање ученика као слободне, креативне и културне 
личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.

Задаци наставе српског језика и књижевности:
– упознавање књижевне уметности,
– развијање хуманистичког и књижевног образовања на 

најбољим делима српске културне баштине,
– развијање књижевног укуса и стварање трајне читалачке 

навике,
– упућивање ученика на истраживачки и критички 

однос према књижевности и оспособљавање за самостално 
читање, доживљавање, разумевање, тумачење и оцењивање 
књижевноуметничких дела,

– обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје 
књижевности ради бољег разумевања и успешнијег проучавања 
уметничких текстова,

– оспособљавање ученика да се поуздано служе стручном 
литературом и другим изворима знања,

– ширење сазнајног видика и подстицање на критичко 
мишљење и оригинална гледишта,

-васпитавање у духу општег хуманистичког прогреса и на 
начелу поштовања, чувања и богаћења културне и уметничке 
баштине, цивилизацијских тековина и материјалних добара у 
оквирима Републике Хрватске и светске заједнице,

– васпитавање у духу језичке толеранције према другим 
језицима и развијање љубави и поштовања према домовини у 
којој живимо,

– развијање умећа у писменом и усменом изражавању,
– подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и 

читања, као и неговање културе дијалога, 
– развијање језичког сензибилитета и изражајних 

способности,
– подстицање и развијање трајног интересовања за нова 

сазнања, образовање и оспособљавање за стално самообразовање,
– оспособљавање ученика да теоријска знања о језичким 

појавама и правописној норми успешно примењују у пракси,
– оспособљавање ученика да се успешно служе разним 

облицима казивања и одговарајућим фунционалним стиловима 
у различитим говорним ситуацијама.

ПРВИ РАЗРЕД 
Техника истраживања књижевноуметничког дела. Књи-

жевно дело и литература о делу – примарни извори (књижевно 
дело), секундарни извори (литература о делу); тахника 
читања књижевног дела; вођење бележака, рад у библиотеци, 
избор и распоред прикупљених података, научна апаратура 
(библиографија, фус – нота).

Самостални писмени рад ученика.

Дела за обраду:

Дјевојка и кошута, Љубавни растанак – примери богатства 
изражавања народног песника (народне лирске песме),

Nastavni predmet Srpski jezik obuhvaća tri područja:

– srpski jezik, 

– srpska književnost,

– kultura izražavanja.

Program srpskog jezika nadovezuje se sadržajno, metodološki i 
koncepcijski na program srpskog jezika za osnovne škole.

CILJ I ZADAĆE

Cilj nastave srpskog jezika je obrazovanje i odgajanje učenika 
kao slobodne, kreativne i kulturne osobe, kritičkog duha i opleme-
njenog jezika i ukusa.

Zadaće nastave srpskog jezika:

– upoznavanje književne umjetnosti,

– razvijanje humanističkog i književnog obrazovanja na najbo-
ljim djelima srpske kulturne baštine,

– razvijanje književnog ukusa i stvaranje trajne čitateljske navike,

– upućivanje učenika na istraživački i kritički odnos prema knji-
ževnosti i osposobljavanje za samostalno čitanje, doživljavanje, razu-
mijevanje, tumačenje i ocjenjivanje književnoumjetničkih djela,

– stjecanje uporabnih znanja iz teorije i povijesti književno-
sti radi boljeg razumijevanja i uspješnijeg proučavanja umjetničkih 
tekstova,

– osposobljavanje učenika da se ispravno služe stručnom lite-
raturom i drugim izvorima znanja,

– širenje spoznajnog vidika i poticanje na kritičko mišljenje i 
originalna gledišta,

– odgajanje u duhu općeg humanističkog napretka i po načelu 
poštovanja, čuvanja i bogaćenja kulturne i umjetničke baštine, ci-
vilizacijskih tekovina i materijalnih dobara u okvirima Republike 
Hrvatske i svjetske zajednice,

– odgajanje u duhu (jezične) tolerancije prema drugim jezicima 
i razvijanje ljubavi i poštovanja prema domovini u kojoj živimo,

– razvijanje umijeća u pisanom i usmenom izražavanju,

– poticanje učenika na usavršavanje govorenja, pisanja i čitanja, 
kao i njegovanje kulture dijaloga, 

– razvijanje jezičnog senzibiliteta i izražajnih sposobnosti,

– poticanje i razvijanje trajnog interesa za nova saznanja, obra-
zovanje i osposobljavanje za stalno samoobrazovanje,

– osposobljavanje učenika da teorijska znanja o jezičnim poja-
vama i pravopisnoj normi uspješno primjenjuju u praksi,

– osposobljavanje učenika da se uspješno služe raznim oblicima 
izražavanja (govorenja) i odgovarajućim funkcionalnim stilovima u 
različitim govornim situacijama.

PRVI RAZRED 

Tehnika istraživanja književnoumjetničkog djela. Književno dje-
lo i literatura o djelu – primarni izvori (književno djelo), sekundarni 
izvori (literatura o djelu); tehnika čitanja književnog djela; vođenje 
bilježaka, rad u knjižnici, izbor i raspored prikupljenih podataka, 
znanstveni instrumentarij (bibliografi ja, fus-nota).

Samostalni pisani uradak učenika.

Djela za obradbu:

Djevojka i košuta, Ljubavni rastanak – primjeri bogatstva izra-
žavanja narodnog pjesnika (narodne lirske pjesme),



STRANICA 96 – BROJ 29 ČETVRTAK, 4. OŽUJKA 2010.NARODNE NOVINE
SLUŽBENI  LIST  REPUBLIKE  HR VA TSKE

Лаза Костић: Међу јавом и мед сном,

Женидба Милића барјактара,

Бановић Страхиња – епска народна песма,

Девојка бржа од коња – народна приповетка,

Лаза Лазаревић:  Први пут с оцем на јутрење – уметничка 
приповетка,

Данило Киш: Рани јади – роман,

Иво Андрић:  Беседа приликом примања Нобелове награде 
1961. године,

О причи и причању.

КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА

Сумери, Стари Грци и Римљани – кратак преглед.

СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ КОД СРБА

Почеци словенске писмености; Значај рада Ћирила и 
Методија и њихових ученика. Најстарија словенска писма 
(глагољица, ћирилица); старословенски језик и рецензије 
старословенског језика; најстарији споменици јужнословенске 
културе (Самуилов натпис, Мирослављево јеванђеље).

Главне врсте средњовековне књижевности (црквена 
поезија, апокрифи, житија и похвале, биографије); међусобне 
везе и утицаји писане и усмене књижевности.

Свети Сава: Житије светог Симеона (биографија – одломак),

Теодосије: Житије св. Саве (одломак)

Јефимија: Похвала кнезу Лазару

Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве

Константин Филозоф:  Житије деспота Стефана Лазаревића 
(о смрти Стефана Лазаревића, о 
Косовској бици)

Усмена предања о св. Сави (песме, приче, легенде)

Избор из сaвремене поезије:

Светислав Мандић: Рашки сликар

Милан Ракић: Симонида

Васко Попа: Каленић

СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНА ТРАДИЦИЈА МЕЂУ СРБИМА 
У ХРВАТСКОЈ 

Досељавање и доношење културних и црквених добара – 
преписивачка делатност у манастирима (Гомирје, Крупа, Крка, 
Ораховица и др.); рукописна књига и њена судбина – Вараждински 
апостол 1454., Апостол 1583. у манастиру Ораховица, ораховачки 
илуминатори; школе у манастирима из којих су израсли будући 
српски културни радници; Сава Мркаљ – први модерни 
реформатор српске ћирилице; Јефрем Ђорђевић – један од првих 
професора Московског универзитета (18. век).

НАРОДНА УСМЕНА КЊИЖЕВНОСТ

Поетика народне (усмене) књижевности: синкретизам, 
анимизам, аниматизам, магијски начин мишљења, магична 
моћ речи; стварање као подражавање природе; интензивност 
колективних осећања, нивелираност мишљења. Процес 
обликовања усмених творевина: усмени стваралац као 
представник своје средине, однос стваралац – дело – аудиториј; 
идентификовање слушаоца с казивачем; рецензија усмене средине; 
васпитавање усменим путем; чување дела која представљају јавно 
мишљење; индивидуалност усменог ствараоца и наслеђивање 
образаца , певач – казивач као чувар друштвеног, моралног и 
националног кодекса. Историјско предање.

Laza Kostić: Među javom i med snom,

Ženidba Milića barjaktara,

Banović Strahinja – epska narodna,

Devojka brža od konja – narodna pripovijetka,

Laza Lazarević:  Prvi put s ocem na jutrenje – umjetnička pri-
povijetka,

Danilo Kiš: Rani jadi – roman,

Ivo Andrić:  Beseda prilikom primanja Nobelove nagrade 1961. 
godine,

O priči i pričanju.

KNJIŽEVNOST STAROG VIJEKA

Sumeri, Stari Grci i Rimljani – kratak pregled.

SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNOST KOD SRBA

Počeci slavenske pismenosti; Značaj rada Ćirila i Metodija i nji-
hovih učenika. Najstarija slavenska pisma (glagoljica, ćirilica); staro-
slavenski jezik i recenzije staroslavenskog jezika; najstariji spomenici 
južnoslavenske kulture (Samuilov natpis, Miroslavljevo evanđelje).

Glavne vrste srednjovjekovne književnosti (crkvena poezija, 
apokrifi , žitija i hvalospjevi, biografi je); međusobne veze i utjecaji 
pisane i usmene književnosti.

Sveti Sava: Žitije svetog Simeona (biografi ja – ulomak)

Teodosije: Žitije sv. Save (ulomak)

Jefi mija: Pohvala knezu Lazaru

Despot Stefan Lazarević: Slovo ljubve

Konstantin Filozof:  Žitije despota Stefana Lazarevića (o smrti 
Stefana Lazarevića, o Kosovskoj bici)

Usmena predanja o sv. Savi (pjesme, priče, legende)

Izbor iz suvremene poezije:

Svetislav Mandić: Raški slikar

Milan Rakić: Simonida

Vasko Popa: Kalenić

SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNA TRADICIJA MEĐU SRBIMA U 
HRVATSKOJ 

Doseljavanje i donošenje kulturnih i crkvenih dobara – prepisi-
vačka djelatnost u manastirima (Gomirje, Krupa, Krka, Orahovica i 
dr.); rukopisna knjiga i njezina sudbina – Varaždinski apostol 1454., 
Apostol 1583. u manastiru Orahovica, orahovački iluminatori; škole 
u manastirima iz kojih su izrasli budući srpski kulturni radnici; Sava 
Mrkalj – prvi moderni reformator srpske ćirilice; Jefrem Đorđević – 
jedan od prvih profesora Moskovskog univerziteta (18. stoljeće).

NARODNA USMENA KNJIŽEVNOST

Poetika narodne (usmene) književnosti: sinkretizam, animizam, 
animatizam, magijski način mišljenja, magična moć riječi; stvaranje 
kao oponašanje prirode; intenzivnost kolektivnih osjećaja, ujednača-
vanje mišljenja. Proces oblikovanja usmenih tvorevina: usmeni stva-
ralac kao predstavnik svoje sredine, odnos stvaralac – djelo – audi-
torij; identifi ciranje slušalac s kazivačem; recenzija usmene sredine; 
odgajanje usmenim putem; čuvanje djela koja predstavljaju javno 
mnijenje; individualnost usmenog stvaraoca i nasljeđivanje obraza-
ca, pjevač - kazivač kao čuvar društvenog, moralnog i nacionalnog 
kodeksa. Povijesna predaja.
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Типологија једноставнијих усмених облика. Трајност, врста 
усмене књижевности. Њихова основна обележја и разлике у 
функцији. Тематски кругови епске поезије. Јунаци – узори 
своје средине. Народна поезија као усмена историја вишег реда 
у формирању и трајању историјске свести – шири избор усмене 
поезије и прозе.

ЛИРСКА ПОЕЗИЈА
Српска дјевојка
Сунце се дјевојком жени

ЕПСКА ПОЕЗИЈА
Марко Краљевић и вила
Марко Краљевић укида свадбарину
Женидба краља Вукашина
Урош и Мрњавчевићи
Зидање Скадра
Смрт мајке Југовића
Диоба Јакшића
Ропство Јанковић Стојана
Почетак буне против дахија

Лектира: Женидба Максима Црнојевића

НАРОДНЕ УМОТВОРИНЕ
Приповетке
Јарац живодерац (приповетка са Баније)
Еро с онога свијета
Загонетке и питалице

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
На делима која су предвиђена за изучавање у овом 

разреду понављају се, проширују, усвајају и систематизују 
основни књижевнотеоријски појмови: лирско, епско, драмско 
песништво. 

Лирске (женске) и епске (јуначке) песме.
Врсте народне лирске поезије, тематски кругови епске 

поезије. Лирско – епска песма, балада. 
Епска поезија (одлике и подела на стих и прозу). 
Епска поезија у стиху: епска песма, еп, епски јунак.
Епска поезија у прози: приповетка, новела, роман; 

једноставнији облици епске прозе: мит, предање, бајка, прича. 
Житије, животопис, биографија, похвала, слово.

Драмска поезија (одлике, подела); трагедија, комедија, 
драма у ужем смислу речи; подврсте комедије: фарса, водвиљ, 
бурлеска.

Драма и позориште. Драмски јунак. 
Врсте стиха: хексаметар, десетерац; метрика; цезура.
Средства уметничког изражавања: епитет, поредба, 

персонификација, хипербола, градација, антитеза, метафора, 
лирски паралелизам. Симбол.

ЈЕЗИК

I ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ

Место језика у људском животу; битна својства језика; 
језик и комуникација.

II КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК (СТАНДАРДНИ)

Раслојавање језика. Језик, дијалект и социолект. Језичка норма 
и стандардизација. Књижевни (стандардни) језик. Књижевно 
језичке варијанте. Функционални стилови. Нестандардне језичке 

Tipologija jednostavnijih usmenih oblika. Trajnost, vrsta usme-
ne književnosti. Njihova osnovna obilježja i razlike u funkciji. Te-
matski krugovi epske poezije. Junaci – uzori svoje sredine. Narodna 
poezija kao usmena povijest višeg reda u stvaranju i trajanju povi-
jesne svijesti – širi izbor usmene poezije i proze.

LIRSKA POEZIJA

Srpska djevojka

Sunce se djevojkom ženi

EPSKA POEZIJA

Marko Kraljević i vila

Marko Kraljević ukida svadbarinu

Ženidba kralja Vukašina

Uroš i Mrnjavčevići

Zidanje Skadra

Smrt majke Jugovića

Dioba Jakšića

Ropstvo Janković Stojana

Početak bune protiv dahija

Lektira: Ženidba Maksima Crnojevića

NARODNE UMOTVORINE

Pripovijetke

Jarac živoderac (pripovijetka s Banije)

Ero s onoga svijeta

Zagonetke i pitalice

KNJIŽEVNOTEORIJSKI POJMOVI

Na djelima koja su predviđena za proučavanje u ovom se razre-
du ponavljaju, proširuju, usvajaju i sistematiziraju osnovni književ-
noteorijski pojmovi: lirsko, epsko, dramsko pjesništvo. 

Lirske (ženske) i epske (junačke) pjesme.

Vrste narodne lirske poezije, tematski krugovi epske poezije. 
Lirsko-epska pjesma, balada. 

Epska poezija (odlike i podjela na stih i prozu). 

Epska poezija u stihu: epska pjesma, ep (spjev); epski junak.

Epska poezija u prozi: pripovijetka, novela, roman; jednostav-
niji oblici epske proze: mit, predaja, bajka, priča. Žitije, životopis, 
biografi ja, hvalospjev, govor.

Dramska poezija (značajke, podjela); tragedija, komedija, drama 
u užem smislu riječi; podvrste komedije: farsa, vodvilj, burleska.

Drama i kazalište. Dramski junak. 

Vrste stiha: heksametar, deseterac; metrika; stanka (cezura).

Sredstva umjetničkog izražavanja: epitet, usporedba, personi-
fi kacija, hiperbola, gradacija, antiteza, metafora, lirski paralelizam. 
Simbol.

JEZIK

I. OPĆI POJMOVI O JEZIKU

Mjesto jezika u ljudskom životu; bitna svojstva jezika; jezik i 
komunikacija.

II. STANDARDNI JEZIK 

Raslojavanje jezika. Jezik, dijalekt i sociolekt. Jezična norma 
i standardizacija. Standardni jezik. Standardno-jezične varijante. 
Funkcionalni stilovi. Nestandardne jezične varijante. Narječja i go-



STRANICA 98 – BROJ 29 ČETVRTAK, 4. OŽUJKA 2010.NARODNE NOVINE
SLUŽBENI  LIST  REPUBLIKE  HR VA TSKE

варијанте. Наречја и говори српског језика. Дијалекатска основица 
српског књижевног језика. Књижевни језици на српском језичком 
подручју до 19. века (повезати с наставом књижевности).

III ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ И  НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ БАВЕ

Фонетика. Језик као систем знакова. Фонетика и фонологија. 
Гласови и фонеме. Слог. Прозодија. Гласовне промене: асимилација, 
дисимилација, палатализација, јотовање, прелазак л у о.

Морфологија. Речи и морфеме. Врсте морфема. Морфологија 
у ужем смислу (промена речи). Синтакса. Реченица као језичка 
и комуникативна јединица. Лексикологија. Лексеме. Лексички 
фонд (речник, лексика). Граматике и речници српског језика и 
начин њихове употребе. 

Главни систем српског књижевног језика (понављање и 
утврђивање систематизације гласова и њихових особина). 

Фонолошки систем српског књижевног језика. Дистинктивна 
функција српских фонема, најважније варијанте фонема; 
динстиктивне опозиције и динстиктивне црте(показати на 
одабраним примерима).

Морфологија. Морфолошке алтернације и њихова улога у 
промени и творби речи. 

Алтернација у српском књижевном језику (проширивање 
раније стечених знања). Правописна решења. Акценатски 
систем српског књижевног језика и његово обележавање. 
Клитике (проклитике и енклитике). Контрастирање акценатског 
система књижевног језика и регионалног дијалекта. Служење 
речником и утврђивање правилног акцента.

ПРАВОПИС

Основни принципи правописа српског књижевног језика. 
Правописи и правописни приручници. Писање великог слова.

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

I УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

Артикулација гласова, књижевна акцентуација, мелодија 
реченице, јачина, висина тона, боја гласа, темпо изговора; пауза – 
логичка и психолошка и њихова изражајна функција; акценат речи, 
групе речи, реченице. Отклањање нестандардне акцентуације из 
ученичког говора. Изражајно казивање напамет научених краћих 
прозних и дијалошких текстова. Рецитовање стихова. Коришћење 
грамофонских плоча, звучних записа и сл. у подстицању, процени 
и снимању изражајног читања, казивања и рецитовања. Стилске 
вежбе. Функционални стилови: разговорни, књижевноуметнички. 

II ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

Акцентовање речи и обележавање акценатских целина. 
Правописне вежбе: писање великог слова.

Стилске вежбе: сажимање писменог састава уз појачавање 
његове информативности, отклањање сувишних речи и 
неприкладних израза. Домаћи писмени задаци. Два писмена 
школска задатка годишње.

ДРУГИ РАЗРЕД

БАРОКНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

Геополитички и духовни оквири српског народа (Велика 
сеоба Срба). 

Барокне тенденције у српској књижевности и њихови 
представници.

Гаврил Стефановић Венцловић (одломци дела)

Захарије Орфелин: Плач Сербији

vori srpskog jezika. Dijalektalna osnovica srpskog standardnog je-
zika. Književni jezici na srpskom jezičnom području do 19. stoljeća 
(povezati s nastavom književnosti).

III. JEZIČNI SUSTAV I ZNANOSTI KOJE SE NJIME BAVE

Fonetika. Jezik kao sustav znakova. Fonetika i fonologija. Gla-
sovi i fonemi. Slog. Prozodija. Glasovne promjene: asimilacija, disi-
milacija, palatalizacije, jotovanje, prelazak l u o.

Morfologija. Riječi i morfemi. Vrste morfema. Morfologija u 
užem smislu (promjena riječi). Sintaksa. Rečenica kao jezična i ko-
munikativna jedinica. Leksikologija. Leksemi. Leksički fond (rječ-
nik, leksik). Gramatike i rječnici srpskoga jezika i način njihove 
uporabe. 

Glavni sustav srpskog standardnog jezika (ponavljanje i utvrđi-
vanje sistematizacije glasova i njihovih osobina). 

Fonološki sustav srpskog standardnog jezika. Distinktivna 
funkcija srpskih fonema, najvažnije varijante fonema; distiktivne 
opozicije i distiktivne crte (pokazati na odabranim primjerima).

Morfologija. Morfološke alternacije i njihova uloga u promjeni 
i tvorbi riječi. 

Alternacija u srpskom standardnom jeziku (proširivanje ranije 
stečenih znanja). Pravopisna rješenja. Naglasni sustav srpskog stan-
dardnog jezika i njegovo obilježavanje. Nenaglasnice (prednaglasni-
ce i zanaglasnice). Usporedba naglasnog sustava standardnog jezika 
i regionalnog dijalekta. Služenje rječnikom i utvrđivanje pravilnog 
naglaska.

PRAVOPIS

Osnovna načela pravopisa srpskog standardnog jezika. Pravo-
pisi i pravopisni priručnici. Pisanje velikog slova.

KULTURA IZRAŽAVANJA

I. USMENO IZRAŽAVANJE

Artikulacija glasova, naglasni sustav standardnog jezika, melo-
dija rečenice, jačina, visina tona, boja glasa, tempo izgovora; logička 
i psihološka pauza i njena izražajna funkcija; naglasak riječi, skupine 
riječi, rečenice. Ispravljanje nestandardnog naglašavanja riječi u uče-
ničkom govoru. Izražajno govorenje napamet naučenih kraćih pro-
znih i dijaloških tekstova. Krasnoslovljenje stihova. Uporaba gramo-
fonskih ploča, zvučnih zapisa i sl. u poticanju, procjeni i snimanju 
izražajnog čitanja, izražavanja (govorenja) i krasnoslovljenja. Stilske 
vježbe. Funkcionalni stilovi: razgovorni, književnoumjetnički. 

II. PISANO IZRAŽAVANJE

Naglašavanje riječi i obilježavanje naglasnih cjelina. Pravopisne 
vježbe: pisanje velikog slova.

Stilske vježbe: sažimanje pisanog sastava uz pojačavanje njego-
ve informativnosti, otklanjanje suvišnih riječi i neprikladnih izraza. 
Domaće zadaće. Dvije školske zadaće godišnje.

DRUGI RAZRED

BAROKNE TENDENCIJE U SRPSKOJ KNJIŽEVNOSTI

Geopolitički i duhovni okviri srpskog naroda (Velika seoba 
Srba). 

Barokne tendencije u srpskoj književnosti i njihovi predstavnici.

Gavril Stefanović Venclović (ulomci djela)

Zaharije Orfelin: Plač Serbiji
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ПРОСВЕТИТЕЉСТВО
Реформаторски покрет у Европи: култ разума, прогрес, природно 

право, верска толеранција и утицај на српску књижевност.
Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију, Живор и 

прикљученија
Ј. Стерија Поповић: Тврдица и Покондирена тиква

КЛАСИЦИСТИЧКЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ
Лукијан Мушицки: Харфа шишатовачка

РОМАНТИЗАМ
Романтизам у Европи и код Срба. Поетика романтизма: 

однос према традицији и просветитељству, одлике стила, 
жанрова и мотивско – тематских тенденција, развој лирике, 
драме – трагедије и мешовитих облика. 

Сава Мркаљ – први модерни реформатор српске ћирилице: 
Слово дебелог јер либо азбукопротрес, 1810., Будим.

В. С. Караџић – реформатор српског језика и правописа. 
(одломак из Предговора српском рјечнику)

О подјели и постању народних пјесама
Критика на роман Љубомир у Јелисиуму
Житије хајдук Вељка Петровића
Вук као књижевни критичар, историјски писац, сакупљач 

народних умотворина, преводилац Новог завјета.
Б. Радичевић: Кад млидијах умрети, Ђачки растанак
Петар Прерадовић: Зора пуца биће дана, Мртва љубав
П. П. Његош: Горски вијенац
Ђ. Јакшић: Орао, На Липару, Јелисавета кнегиња црногорска
З. Ј. Јовановић: Ђулићи, Ђулићи увеоци, Јутутунска народна 

химна
Л. Костић: Међу јавом и мед сном, Santa Maria della Salute, 

Максим Црнојевић

ЈЕЗИК

I КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК

Почетак стандардизације књижевног језика и правописа 
код Срба у првој половини 19. века. Основни принципи српске 
књижевне норме. Правописни договори: Бечки договор 1850. и 
Новосадски договор 1953. године.

Екавски и ијекавски изговор. Ћирилица и латиница. 
Функционални стилови српског књижевног језика. Приручници 
за неговање језичке културе. Језичка толеранција. 

II МОРФОЛОГИЈА (У УЖЕМ СМИСЛУ)

Врсте речи. Промењиве и непромењиве речи. Морфолошке 
и класификационе категорије речи. Именице. Именичке 
категорије (падеж, род, број). Врсте именица и деклинација. 
Придеви. Придевске категорије (род, број падеж, вид, степен 
поређења). Врсте придева. Карактеристике деклинације 
и копмарације придева. Заменице. Именичке заменице, 
придевске заменице. Основно о промени заменица. Бројеви: 
редни и главни. Врсте главних бројева: основни бројеви, 
збирни бројеви, бројне именице, бројни придеви. Глаголи. 
Непрелазни, прелазни и повратни глаголи. Подела глагола по 
виду. Морфолошке глаголске категорије: време и начин; лице 
и број; стање; потврдност/одричност. Основно о коњугацији. 
Прилози. Врсте прилога. Помоћне речи: предлози, везници и 
речце. Узвици. 

PROSVJETITELJSTVO

Reformatorski pokret u Europi: kult razuma, napredak, prirod-
no pravo, vjerska tolerancija i utjecaj na srpsku književnost.

Dositej Obradović: Pismo Haralampiju, Živor i priključenija

J. Sterija Popović: Tvrdica i Pokondirena tikva

KLASICISTIČKE TENDENCIJE U SRPSKOJ KNJIŽEVNOSTI

Lukijan Mušicki: Harfa šišatovačka

ROMANTIZAM

Romantizam u Europi i kod Srba. Poetika romantizma: odnos 
prema tradiciji i prosvjetiteljstvu, odlike stila, žanrova i motivsko-
tematskih tendencija, razvoj lirike, drame – tragedije i mješovitih 
oblika. 

Sava Mrkalj – prvi moderni reformator srpske ćirilice: Slovo 
debelog jer libo azbukoprotres, 1810., Budim

V. S. Karadžić – reformator srpskog jezika i pravopisa (ulomak 
Predgovora srpskom rječniku)

O podjeli i postanju narodnih pjesama

Kritika na roman Ljubomir u Jelisiumu

Žitije hajduk Veljka Petrovića

Vuk kao književni kritičar, povijesni pisac, sakupljač narodnih 
umotvorina, prevodilac Novog zavjeta.

B. Radičević: Kad mlidijah umreti, Đački rastanak

Petar Preradović: Zora puca biće dana, Mrtva ljubav

P. P. Njegoš: Gorski vijenac

Đ. Jakšić: Orao, Na Liparu, Jelisaveta kneginja crnogorska

Z. J. Jovanović: Đulići, Đulići uveoci, Jututunska narodna himna

L. Kostić: Među javom i med snom, Santa Maria della Salute, 
Maksim Crnojević

JEZIK

I. STANDARDNI JEZIK

Početak standardizacije književnog jezika i pravopisa kod Srba 
u prvoj polovici 19. stoljeća. Osnovna načela srpske standardne nor-
me. Pravopisni dogovori: Bečki dogovor 1850. i Novosadski dogovor 
1953. godine.

Ekavski i ijekavski izgovor. Ćirilica i latinica. Funkcionalni sti-
lovi srpskog standardnog jezika. Priručnici za njegovanje jezične 
kulture. Jezična tolerancija. 

II. MORFOLOGIJA (U UŽEM SMISLU)

Vrste riječi. Promjenjive i nepromjenjive riječi. Morfološke i 
klasifi kacijske kategorije riječi. Imenice. Imeničke kategorije (padež, 
rod, broj). Vrste imenica i sklonidba (deklinacija). Pridjevi. Pridjev-
ske kategorije (rod, broj padež, vid, stupanj usporedbe). Vrste pridje-
va. Karakteristike sklonidbe i stupnjevanja (komparacije) pridjeva. 
Zamjenice. Imeničke zamjenice, pridjevske zamjenice. Osnovno o 
promjeni zamjenica. Brojevi: redni i glavni. Vrste glavnih brojeva: 
osnovni brojevi, zbirni brojevi, brojevne imenice, brojevni pridjevi. 
Glagoli. Neprijelazni, prijelazni i povratni glagoli. Podjela glagola po 
vidu. Morfološke glagolske kategorije: vrijeme i način; lice i broj; 
stanje; potvrđivanje/nijekanje. Osnovno o konjugaciji. Prilozi. Vrste 
priloga. Pomoćne riječi: prijedlozi, veznici i riječce. Uzvici. 
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III ПРАВОПИС
Састављено и растављено писање речи. Правописни знаци. 

Скраћенице. Растављање речи на крају реда. 

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

I УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Причање догађаја и доживљаја. Описивање бића, предмета, 

радњи, појава (тачно, верно, сажето). Самостално излагање у 
функцији интерпретације књижевног текста. Уочавање језичких 
поступака и стилогених места књижевног текста. Дијалог у 
функцији обраде текста. Изражајно казивање напамет научених 
лирских песама и краћих монолошких текстова. Усвајање 
ортоепске норме и усвајање вештине говорења. Стилске вежбе. 
Функционални стилови: научни. 

II ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Правописне вежбе: писање бројева и одричних облика 

глагола. Писање скраћеница. Писмени задатак. Израда плана 
писменог задатка, усавршавање текста, писање побољшане 
верзије (уношење нових података, отклањање безначајних 
појединости). Два школска писмена задатка годишње.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

РЕАЛИЗАМ
Реалистичка књижевна струјања у Европи и утицај на 

српску књижевност. Оквири српског реализма у контексту 
европских реалистичких кретања. Поетика реализма: однос 
према стварности, ослонац на позитивистичку слику света, 
доминација прозе, принципи: типичност, објективност, 
амбијент, социјални мотиви, карактеристике књижевног лика, 
стила. Поетика реализма у српској књижевности: 

Светозар Марковић:  Певање и мишљење, Реалност у 
поезији

Ј. Игњатовић: Вечити младожења
М. Глишић: Глава шећера
Л. Лазаревић:  Све ће то народ позлатити, Ветар, 

Први пут с оцем на јутрење
С. Матавуљ: Бакоња фра Брне, Пилипенда
С. Сремац:  Зона Замфирова, Поп Ћира и поп 

Спира
Б. Нушић:  Сумњиво лице, Покојник, Народни 

посланик
В. Илић:  У позну јесен, Сиво, суморно небо, 

Запуштени источник
Р. Домановић:  Данга, Вођа, Марко Краљевић по 

други пут међу Србима

НАТУРАЛИЗАМ
Естетика натурализма: наглашавање мрачних порива у 

човеку, натуралистичност у амбијенту, фотографска тачност. 
Светолик Ранковић: Сеоска учитељица

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

I УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Причање догађаја и доживљаја (приказивање осећања). 

Описивање бића, предмета, радњи и појава. Самостално 
излагање књижевног текста. Уочавање језичких поступака и 
стилогених места књижевног текста. Дијалог у функцији обраде 
текста. Изражајно казивање напамет научених лирских песама 
и краћих монолошких текстова.

III. PRAVOPIS

Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi. Pravopisni znakovi. 
Skraćenice. Rastavljanje riječi na kraju retka. 

KULTURA IZRAŽAVANJA

I. USMENO IZRAŽAVANJE

Pričanje događaja i doživljaja. Opisivanje bića, predmeta, rad-
nji, pojava (točno, vjerno, sažeto). Samostalno izlaganje u funkciji 
interpretacije književnog teksta. Uočavanje jezičnih postupaka i sti-
logenih mjesta književnog teksta. Dijalog u funkciji obradbe teksta. 
Izražajno govorenje napamet naučenih lirskih pjesama i kraćih mo-
noloških tekstova. Usvajanje ortoepske norme i usvajanje vještine 
govorenja. Stilske vježbe. Funkcionalni stilovi: znanstveni. 

II. PISANO IZRAŽAVANJE

Pravopisne vježbe: pisanje brojeva i niječnih oblika glagola. 
Pisanje skraćenica. Pisani uradak. Izrada plana pismenog uratka, 
usavršavanje teksta, pisanje poboljšane verzije (unošenje novih po-
dataka, otklanjanje beznačajnih pojedinosti). Dvije školske zadaće 
godišnje.

TREĆI RAZRED

REALIZAM

Realistička književna strujanja u Europi i utjecaj na srpsku 
književnost. Okviri srpskog realizma u kontekstu еuropskih reali-
stičkih kretanja. Poetika realizma: odnos prema stvarnosti, oslonac 
na pozitivističku sliku svijeta, dominacija proze, načela: tipičnost, 
objektivnost, ambijent, socijalni motivi, karakteristike književnog 
lika, stila. Poetika realizma u srpskoj književnosti: 

Svetozar Marković: Pevanje i mišljenje, Realnost u poeziji

J. Ignjatović: Večiti mladoženja

M. Glišić: Glava šećera

L. Lazarević:  Sve će to narod pozlatiti, Vetar, Prvi put s 
ocem na jutrenje

S. Matavulj: Bakonja fra Brne, Pilipenda

S. Sremac: Zona Zamfi rova, Pop Ćira i pop Spira

B. Nušić: Sumnjivo lice, Pokojnik, Narodni poslanik

V. Ilić:  U poznu jesen, Sivo, sumorno nebo, Zapu-
šteni istočnik

R. Domanović:  Danga, Vođa, Marko Kraljević po drugi put 
među Srbima

NATURALIZAM

Estetika naturalizma: naglašavanje mračnih nagona u čovjeku, 
naturalizam u okolini, fotografska točnost. 

Svetolik Ranković: Seoska učiteljica

KULTURA IZRAŽAVANJA

I. USMENO IZRAŽAVANJE

Pričanje događaja i doživljaja (prikazivanje osjećaja). Opisiva-
nje bića, predmeta, radnji i pojava. Samostalno izlaganje književnog 
teksta. Uočavanje jezičnih postupaka i stilogenih mjesta književnog 
teksta. Dijalog u funkciji obradbe teksta. Izražajno govorenje napa-
met naučenih lirskih pjesama i kraćih monoloških tekstova.
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II ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Правописне вежбе: писање страних имена, великог и малог 

слова, титула и сл. 
Писмени састави: план и усавршавање текста, описивање 

пејзажа са емоцијама.

МОДЕРНА
Модерна у европској и српској књижевности. Поетика 

модерне (импресионизам и симболизам). 
Богдан Поповић:  Антологија новије српске лирике 

(Предговор)
Алекса Шантић:  Моја отаџбина, Претпразничко 

вече, Вече на шкољу
Сима Пандуровић: Светковина, Родна груда
Јован Дучић:  Залазак сунца, Сунцокрети, 

Јабланови
Милан Ракић:  Јасика, Искрена песма, Долап, 

Наслеђе
Владислав Петковић Дис: Тамница, Можда спава, Нирвана
Борисав Станковић: У ноћи, Коштана, Нечиста крв
Јован Скерлић: О Коштани
Петар Кочић:  Јазавац пред судом, Мрачајски 

прото
Вељко Милићевић: Беспућа

ЈЕЗИК

СИНТАКСА

Реченице у ширем смислу (комуникативне) и реченице у 
ужем смислу (предикатске). Речи (лексеме и морфосинтаксичке 
речи). Идентификовање морфосинтаксичких речи. Пуне речи 
(именичке, придевске, прилошке и глаголи) и помоћне речи 
(предлози, везници и речце). Синтагма. Врсте синтагми (именичке, 
придевске, прилошке и глаголске). Основне конструкције (и 
њихови модели) предикатске реченице: субјекатско – предикатска 
конструкција, рекцијске конструкције (с правим и неправим 
објектом), копулативне конструкције (с именским и прилошким 
предикатима). Прилошке одредбе. Безличне реченице. Реченице 
с логичким субјектом. Реченице с пасивном конструкцијом. 
Реченице с безличном конструкцијом. Именичке синтагме. 
Типови атрибута. Апозитив и апозиција.Падежни систем.Појам 
падежног система и предлошко – падежних конструкција. 
Падежна синонимија. Конгруенција: дефиниција и основни 
појмови; граматичка и семантичка конгруенција. Систем 
зависних реченица. Обележја зависних реченица. Главне врсте 
зависних реченица: изричне (са управним и неуправним 
говором), односне, месне, временске, узрочне, условне, допунске, 
намерне, поредбене и последичне. Везнички изрази. Систем 
независних реченица. Општи појмови и врсте. Обавештајне, 
упитне, заповедне, жељне и узвичне реченице. Глаголски вид. 
Главна видска значења и начин њиховог обележавања. Глаголска 
времена и глаголски начини – основни појмови. Временска и 
модална значења личних глаголских облика презента, перфекта, 
крњег перфекта, аориста, имперфекта, плусквамперфекта, 
футура другог, кондиционала (потенцијала и императива). 
Напоредне конструкције (координација). Појам и обележавање 
напоредног односа. Главни типови напоредних конструкција: 
саставне, раставне, супротне, искључне, закључне и градационе. 
Комуникатива кохезија. Начин успостављања веза између 
делова текста. Специјални типови независних реченица. 

Два школска писмена задатка.

II. PISANO IZRAŽAVANJE

Pravopisne vježbe: pisanje stranih imena, velikog i malog slova, 
titula i sl. 

Pisani sastavi: plan i usavršavanje teksta, opisivanje pejzaža s 
emocijama.

MODERNA

Moderna u europskoj i srpskoj književnosti. Poetika moderne 
(impresionizam i simbolizam). 

Bogdan Popović:  Antologija novije srpske lirike (Predgo-
vor) 

Aleksa Šantić:  Moja otadžbina, Pretprazničko veče, 
Veče na školju

Sima Pandurović: Svetkovina, Rodna gruda

Jovan Dučić: Zalazak sunca, Suncokreti, Jablanovi

Milan Rakić: Jasika, Iskrena pesma, Dolap, Nasleđe

Vladislav Petković Dis: Tamnica, Možda spava, Nirvana

Borisav Stanković: U noći, Koštana, Nečista krv

Jovan Skerlić: O Koštani

Petar Kočić: Jazavac pred sudom, Mračaјski proto

Veljko Milićević: Bespuća

JEZIK

SINTAKSA

Rečenice u širem smislu (komunikativne) i rečenice u užem 
smislu (predikatne). Riječi (leksemi i morfosintaktičke riječi). Uo-
čavanje morfosintaktičkih riječi. Pune riječi (imeničke, pridjevske, 
priložne i glagoli) i pomoćne riječi (prijedlozi, veznici i riječce). 
Sintagma. Vrste sintagmi (imeničke, pridjevske, priložne i glagol-
ske). Osnovne konstrukcije (i njihovi modeli) predikatne rečenice: 
subjektno- predikatna konstrukcija, rekcijske konstrukcije (s pra-
vim i nepravim objektom), kopulativne konstrukcije (s imenskim 
i priložnim predikatima). Priložne odredbe. Bezlične rečenice. Re-
čenice s logičkim subjektom. Rečenice s pasivnom konstrukcijom. 
Rečenice s bezličnom konstrukcijom. Imeničke sintagme. Tipovi 
atributa. Apozitiv i apozicija. Padežni sustav. Pojam padežnog su-
stava i prijedložno-padežnih konstrukcija. Padežna sinonimija. 
Sročnost (kongruencija): defi nicija i osnovni pojmovi; gramatička 
i semantička sročnost. Sustav zavisnih rečenica. Obilježja zavisnih 
rečenica. Glavne vrste zavisnih rečenica: izrične (s upravnim i neu-
pravnim govorom), odnosne, mjesne, vremenske, uzročne, uvjetne, 
dopunske, namjerne, poredbene i posljedične. Veznički izrazi. Su-
stav nezavisnih rečenica. Opći pojmovi i vrste. Obavještajne, upitne, 
zapovjedne, željne i usklične rečenice. Glagolski vid. Glavna vidska 
značenja i način njihovog obilježavanja. Glagolska vremena i glagol-
ski načini – osnovni pojmovi. Vremenska i modalna značenja ličnih 
glagolskih oblika prezenta, perfekta, krnjeg perfekta, aorista, imper-
fekta, pluskvamperfekta, futura drugog, kondicionala (potencijala i 
imperativa). Usporedne konstrukcije (koordinacija). Pojam i obilje-
žavanje usporednog odnosa. Glavni tipovi usporednih konstrukci-
ja: sastavne, rastavne, suprotne, isključne, zaključne i gradacijske. 
Komunikativna kohezija. Način uspostavljanja veza između dijelova 
teksta. Posebni tipovi nezavisnih rečenica. 

Dvije školske zadaće.
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Европска књижевност у првим деценијама двадесетог 

века: манифести футуризма, експресионизма и надреализма; 
књижевни покрети и струје у српској књижевности између два 
рата (експресионизам, надреализам, социјална књижевност).

МОДЕРНИСТИЧКА КРЕТАЊА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

Исидора Секулић: Писма из Норвешке

Вељко Петровић: Салашар

Милутин Бојић: Плава гробница

Душан Васиљев: Човек пева после рата

Милош Црњански: Суматра, Стражилово, Сеобе

Иво Андрић:Ex Ponto,Немири, Пут Алије Ђерзелеза

Момчило Настасијевић: Туга у камену

Растко Петровић: Људи говоре

Иво Андрић: На Дрини ћуприја, Проклета авлија

Часописи:  Зенит, Србобран, Далматински магазин, Српска 
ријеч, Просвјета

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ

На наведеним делима понављају се, проширују и усвајају 
основни књижевнотеоријски појмови. Лирика. Модерна лирска 
песма. Песма у прози. Стих: једанаестерац, дванаестерац, 
слободан стих. Средства књижевноуметничког изражавања: 
метонимија, синегдоха, парадокс, алузија, реторско питање, 
инверзија, елипса, рефрен и сл. 

Епика: облици уметничког изражавања – причање, 
описивање (дескрипција), дијалог, монолог, унутрашњи монолог, 
доживљени говор, казивање у првом, другом и трећем лицу. 

Драма: драма у ужем смислу (особине); модерна драма 
(психолошка, симболистичка, импресионистичка); драмска 
ситуација; сценски језик (визуелни и акустички сценски 
знакови); публика, глумац, глума, режија, лектор, сценограф.

СТВАРАЛАШТВО У НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОЈ БОРБИ

Специфичности уметничког стварања у ратним условима, 
основне форме – поезија (дистих); усмене и писане форме.

На Кордуну гроб до гроба

То је било дванајстога јуна

Б. Ћопић: Пјесма мртвих пролетера, На Петровачкој цести

Михаило Лалић: Долина јаворова

Владимир Поповић: Очи

САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ

Битна обележја и најзначајнији представници светске и српске 
књижевности. Избор из светске лирике 20. века за лектиру.

Десанка Максимовић: Избор из поезије

Владан Десница: Прољећа Ивана Галеба, Зимско љетовање

Бранко Ћопић: Башта сљезове боје

Стеван Раичковић: Камена успаванка

Миодраг Павловић: Реквијем

Васко Попа: Кора

Меша Селимовић: Дервиш и смрт

Михаило Лалић: Зло прољеће, Лелејска гора

Добрица Ћосић: Корени, Време смрти

Александар Тишма: Употреба човека

Антоније Исаковић: Кроз грање небо

ČETVRTI RAZRED

Europska književnost u prvim desetljećima dvadesetog stoljeća: 
manifesti futurizma, ekspresionizma i nadrealizma; književni pokre-
ti i struje u srpskoj književnosti između dva rata (ekspresionizam, 
nadrealizam, socijalna književnost).

MODERNISTIČKA KRETANJA U SRPSKOJ KNJIŽEVNOSTI

Isidora Sekulić: Pisma iz Norveške

Veljko Petrović: Salašar

Milutin Bojić: Plava grobnica

Dušan Vasiljev: Čovek peva posle rata

Miloš Crnjаnski: Sumatra, Stražilovo, Seobe

Ivo Andrić: Ex Ponto, Nemiri, Put Alije Đerzeleza

Momčilo Nastasijević: Tuga u kamenu

Rastko Petrović: Ljudi govore

Ivo Andrić: Na Drini ćuprija, Prokleta avlija

Časopisi:  Zenit, Srbobran, Dalmatinski magazin, Srpska riječ, 
Prosvjeta

KNJIŽEVNOTEORIJSKI POJMOVI

Na navedenim djelima ponavljaju se, proširuju i usvajaju 
osnovni književnoteorijski pojmovi. Lirika. Moderna lirska pjesma. 
Pjesma u prozi. Stih: jedanaesterac, dvanaesterac, slobodni stih. 
Sredstva književnoumjetničkog izražavanja: metonimija, sinegdoha, 
paradoks, aluzija, retoričko pitanje, inverzija, elipsa, refren i sl. 

Epika: oblici umjetničkog izražavanja – pričanje, opisivanje (de-
skripcija), dijalog, monolog, unutrašnji monolog, doživljeni govor, 
pričanje u prvom, drugom i trećem licu. 

Drama: drama u užem smislu (osobine); moderna drama (psi-
hološka, simbolistička, impresionistička); dramska situacija; scenski 
jezik (vizualni i akustički scenski znakovi); publika, glumac, gluma, 
režija, lektor, scenograf.

STVARALAŠTVO U NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI

Specifi čnosti umjetničkog stvaranja u ratnim uvjetima, osnovne 
forme – poezija (distih); usmene i pisane forme.

Na Kordunu grob do groba

To je bilo dvanajstoga juna

B. Ćopić: Pjesma mrtvih proletera, Na Petrovačkoj cesti

Mihailo Lalić: Dolina javorova

Vladimir Popović: Oči

SUVREMENA KNJIŽEVNOST

Bitna obilježja i najznačajniji predstavnici svjetske i srpske knji-
ževnosti. Izbor iz svjetske lirike 20. stoljeća za lektiru.

Desanka Maksimović: Izbor iz poezije

Vladan Desnica: Proljeća Ivana Galeba, Zimsko ljetovanje

Branko Ćopić: Bašta sljezove boje

Stevan Raičković: Kamena uspavanka

Miodrag Pavlović: Rekvijem

Vasko Popa: Kora

Meša Selimović: Derviš i smrt

Mihailo Lalić: Zlo proljeće, Lelejska gora

Dobrica Ćosić: Koreni, Vreme smrti

Aleksandar Tišma: Upotreba čoveka

Antonije Isaković: Kroz granje nebo
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Бранко Миљковић: Ватра и ништа

Данило Киш: Енциклопедија мртвих

Душан Ковачевић: Балкански шпијун

Избор из савремене српске књижевности за лектиру.

МЕМОАРСКА КЊИЖЕВНОСТ

Меша Селимовић: Сјећања

Гојко Николиш: Коријен, стабло, паветина

ИЗБОР КЊИЖЕВНИХ КРИТИКА И ЕСЕЈА:

И. Секулић, Б. Михајловић-Михиз, Милан Кашанин, 
Петар Џаџић, Никола Милошевић, Драган Јеремић, Димитрије 
Вученов, Станко Кораћ и др.

За лектиру по избору локални ствараоци (Ђорђе Радишић, 
Ђорђе Нешић, Живка Комленац, Небојша Деветак и др.).

ЈЕЗИК

I ТВОРБА РЕЧИ

Основни појмови о извођењу (деривацији) речи. Важнији 
модели за извођење именица, придева и глагола. Основни појмови 
о творби сложеница. Полусложенице. Правописна решења. 

II ЛЕКСИКОЛОГИЈА (СА ЕЛЕМЕНТИМА ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И 
ФРАЗЕОЛОГИЈЕ)

Значењски (семантички) и формални односи међу 
лексемама: синонимија; антонимија; полисемија и хомонимија; 
метафорична и метонимијска значења. Стилска вредност лексема: 
лексика и функционални стилови; поетика лексика, варијантска 
лексика, дијалектизми и регионализми; архаизми и историзми; 
жаргонизми и вулгаризми. Речи из страних језика и калкови 
(дословне преведенице) и однос према њима. Речници страних 
речи. Разумевање најважнијих префикса и суфикса пореклом из 
класичних језика. Основни појмови о терминологији и терминима. 
Терминолошки речници. Основни појмови о фразеологији и 
фразеолошким јединицама. Клишеји и помодни изрази. 

ПРАВОПИС

Транскрипција речи из страних језика (основни принципи 
и примери). 

ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ

Еволуција језика. Развој језика у људској врсти, у друштву 
и код појединца. Настанак и развој писма. Језик, култура и 
друштво. Типови језика. Језици у свету. Језичке сродности.

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

I УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

Казивање и рецитовање напамет научених 
књижевноуметничких текстова. Извештавање о друштвеним и 
културним збивањима. Коментарисање (спортских утакмица, 
културних манифестација, друштвених збивања). Стилистика. 
Функционални стилови: публицистички. Реторика (појам и врсте); 
историја и подела; разговор, говор. Однос између говорника и 
аудиторијума. Вежбе јавног говорења пред аудиторијумом.

II ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

Стилистика. Лексичка синонимија и вишезначност речи. 
Појачавање и ублажавање исказа: обично, ублажено и увећано 
значење речи; пренесена значења речи. 

Branko Miljković: Vatra i ništa

Danilo Kiš: Enciklopedija mrtvih

Dušan Kovačević: Balkanski špijun

Izbor iz suvremene srpske književnosti za lektiru.

MEMOARSKA KNJIŽEVNOST

Meša Selimović: Sjećanja

Gojko Nikoliš: Korijen, stablo, pavetina

IZBOR KNJIŽEVNIH KRITIKA I ESEJA:

I. Sekulić, B. Mihajlović-Mihiz, Milan Kašanin, Petar Džadžić, 
Nikola Milošević, Dragan Jeremić, Dimitrije Vučenov, Stanko Korać 
i dr.

Za lektiru po izboru lokalni stvaraoci (Đorđe Radišić, Đorđe 
Nešić, Živka Komlenac, Nebojša Devetak i dr.).

JEZIK

I. TVORBA RIJEČI

Osnovni pojmovi o izvođenju (derivaciji) riječi. Važniji modeli 
za izvođenje imenica, pridjeva i glagola. Osnovni pojmovi o tvorbi 
složenica. Polusloženice. Pravopisna rješenja. 

II. LEKSIKOLOGIJA (S ELEMENTIMA TERMINOLOGIJE I FRA-
ZEOLOGIJE)

Značenjski (semantički) i formalni odnosi među leksemima: 
sinonimija; antonimija; polisemija i homonimija; metaforična i me-
tonimijska značenja. Stilska vrijednost leksema: leksik i funkcionalni 
stilovi; poetika leksika, leksičke varijante, dijalektizmi i regionaliz-
mi; arhaizmi i historizmi; žargonizmi i vulgarizmi. Riječi iz stra-
nih jezika i kalkovi (doslovne prevedenice) i odnos prema njima. 
Rječnici stranih riječi. Razumijevanje najvažnijih prefi ksa i sufi ksa 
podrijetlom iz klasičnih jezika. Osnovni pojmovi o terminologiji i 
terminima. Terminološki rječnici. Osnovni pojmovi o frazeologiji i 
frazeološkim jedinicama. Klišeji i pomodni izrazi. 

PRAVOPIS

Transkripcija riječi iz stranih jezika (osnovna načela i primjeri). 

OPĆI POJMOVI O JEZIKU

Evolucija jezika. Razvoj jezika u ljudskoj vrsti, u društvu i kod 
pojedinca. Nastanak i razvoj pisma. Jezik, kultura i društvo. Tipovi 
jezika. Jezici u svijetu. Jezične srodnosti.

KULTURA IZRAŽAVANJA

I. USMENO IZRAŽAVANJE

Govorenje i krasnoslovljenje napamet naučenih književnou-
mjetničkih tekstova. Izvještavanje o društvenim i kulturnim zbiva-
njima. Komentiranje (sportskih utakmica, kulturnih manifestacija, 
društvenih zbivanja). Stilistika. Funkcionalni stilovi: publicistički. 
Retorika (pojam i vrste); povijest i podjela; razgovor, govor. Odnos 
između govornika i slušateljstva. Vježbe javnog govorenja pred slu-
šateljstvom.

II. PISANO IZRAŽAVANJE

Stilistika. Leksička sinonimija i višeznačnost riječi. Pojačava-
nje i ublažavanje iskaza: obično, ublaženo i uvećano značenje riječi; 
prenesena značenja riječi. 
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Писмене вежбе: новинарска вест, чланак, извештај, 
интервју, коментар и сл.

Писмени приказ књижевно – сценског или филмског дела.
Лирика. Лирско изражавање: стваралачке могућности 

посредовања језика између свести и стварности; асоцијативно 
повезивање разнородних појмова; читаочева рецепција; 
јединство звукова, ритмова, значења и смисла.

Епика. Структурни чиниоци прозног књижевноуметничког 
дела: објективно и субјективно приповедање; фиктивни 
приповедач; свезнајући приповедач; ток свести; уметничко 
време; уметнички простор; начело интеграције.

Типови романа: роман лика, простора, степенасти, 
прстенасти, паралелни; роман тока свести; роман – есеј; 
дефабулизован роман.

Драма: структура и композиција драме; антидрама; 
антијунак.

Драма и позориште, радио, телевизија, филм.
Путопис. Есеј. Књижевна критика. Стилистика. Функционални 

стилови: административно – пословни (молба, жалба, пословно 
писмо).

Облици писменог изражавања. приказ, осврт, расправа, 
књижевне паралеле, есеј (вежбе).

ПРАВОПИС
Вежбе знакова интерпункције, писмени задаци сложенијих 

захтева са читањем и анализом на часу. Слојевита структура 
књижевноуметничког дела: слој звучања, слој значења, слој 
приказаних предмета, слој идеја, динамичност структуре.

Методологија проучавања књижевности. Позитивистичка 
метода, психолошка, феноменолошка, структуралистичка. 
Теорија рецепције. Плурализам метода и њихов суоднос. 
Стварање књижевноуметничког дела и проучавање књижевности 
(стваралачки, продуктивни и теоријски односи према 
књижевности). Читалац, писац и књижевно дело. Књижевна 
култура. Књижевнотеоријски појмови се на наведеним делима 
понављају, проширују, усвајају и систематизују.

Два писмена школска задатка годишње.

ПРОГРАМ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
СТРУЧНЕ ШКОЛЕ IV СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ

Недељна сатница српског језика је иста као и хрватског 
језика у школама са наставом на српском језику,3 или 4 
часа,зависно од програма стручне школе.

УВОД

Назив наставног предмета је српски језик. Програм је 
намењен средњим стручним школама у Републици Хрватској 
у којима се настава изводи на српском језику и ћириличном 
писму (модел А).

Наставни предмет Српски језик обухвата 3 подручја:

– српски језик,

– српска књижевност и 

– култура изражавања.

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте образовање 
и васпитавање ученика као слободне, креативне и културне 
личности, критичног ума и оплемењеног језика и укуса.

Задаци наставе српског језика и књижевности:

– упознавање књижевне уметности,

Pismene vježbe: novinarska vijest, članak, izvještaj, intervju, 
komentar i sl.

Pismeni prikaz književno-scenskog ili fi lmskog djela.

Lirika. Lirsko izražavanje: stvaralačke mogućnosti posredovanja 
jezika između svijesti i zbilje; asocijativno povezivanje raznorodnih 
pojmova; čitateljeva recepcija; jedinstvo zvukova, ritmova, značenja 
i smisla.

Epika. Strukturni činitelji proznog književnoumjetničkog djela: 
objektivno i subjektivno pripovijedanje; fi ktivni pripovjedač; sve-
znajući pripovjedač; struja svijesti; umjetničko vrijeme; umjetnički 
prostor; načelo integracije.

Tipovi romana: roman lika, prostora, stepenasti, prstenasti, pa-
ralelni; roman struje svijesti; roman-esej; defabulizirani roman.

Drama: struktura i kompozicija drame; antidrama; antijunak.

Drama i kazalište, radio, televizija, fi lm.

Putopis. Esej. Književna kritika. Stilistika. Funkcionalni stilovi: 
administrativno- poslovni (molba, žalba, poslovno pismo).

Oblici pisanog izražavanja: prikaz, osvrt, rasprava, književne 
usporedbe, esej (vježbe).

PRAVOPIS

Vježbe bilježenja interpunkcijskih znakova, složeniji pisani 
zadaci s čitanjem i analizom na satu. Slojevita struktura književ-
noumjetničkog djela: sloj zvučnosti, sloj značenja, sloj prikazanih 
predmeta, sloj ideja, dinamičnost strukture.

Metodologija proučavanja književnosti. Pozitivistička, psihološ-
ka, fenomenološka, strukturalistička metoda. Teorija recepcije. Plu-
ralizam metoda i njihov suodnos. Stvaranje književnoumjetničkog 
djela i proučavanje književnosti (stvaralački, produktivni i teorijski 
odnosi prema književnosti). Čitatelj, pisac i književno djelo. Knji-
ževna kultura. Književnoteorijski pojmovi se na navedenim djelima 
ponavljaju, proširuju, usvajaju i sistematiziraju.

Dvije školske zadaće godišnje.

PROGRAM SRPSKOG JEZIKA
STRUKOVNE ŠKOLE IV. STUPANJ STRUČNOSTI

Tjedna satnica srpskog jezika je ista kao i hrvatskog jezika u 
školama s nastavom na srpskom jeziku, 3 ili 4 sata, zavisno od 
programa strukovne škole.

UVOD

Naziv nastavnog predmeta je Srpski jezik. Program je namije-
njen srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj u kojima 
se nastava izvodi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu (model A).

Nastavni predmet Srpski jezik obuhvaća 3 područja:

– srpski jezik,

– srpska književnost i 

– kultura izražavanja.

CILJ I ZADAĆE

Cilj nastave srpskog jezika je obrazovanje i odgajanje učenika 
kao slobodne, kreativne i kulturne osobe, kritičkog duha i opleme-
njenog jezika i ukusa.

Zadaće nastave srpskog jezika:

– upoznavanje književne umjetnosti,
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–  развијање хуманистичког и књижевног образовања на 
најбољим делима српске културне баштине,

– развијање књижевног укуса и стварање трајне читалачке 
навике,

– упућивање ученика на истраживачки и критички 
однос према књижевности и оспособљавање за самостално 
читање, доживљавање, разумевање, тумачење и оцењивање  
књижевноуметничких дела,

– обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје 
књижевности ради бољег разумевања и успешнијег проучавања 
уметничких текстова,

– оспособљавање ученика да се поуздано служе стручном 
литературом и другим изворима знања,

– ширење сазнајног видика и подстицање на критичко 
мишљење и оригинална гледишта,

– васпитавање у духу општег хуманистичког прогреса и на 
начелу поштовања, чувања и богаћења културне и уметничке 
баштине, цивилизацијских тековина и материјалних добара у 
оквирима Републике Хрватске и светске заједнице,

– васпитавање у духу језичке толеранције према другим 
језицима и развијање љубави и поштовања према домовини у 
којој живимо,

– развијање умећа у писменом и усменом изражавању,

– подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и 
читања, као и неговање културе дијалога,

– развијање језичког сензибилитета и изражајних 
способности,

– подстицање и развијање трајног интересовања за нова 
сазнања, образовање и оспособљавање за стално самообразовање,

– оспособљавање ученика да теоријска знања о језичким 
појавама и правописној норми успешно примењују у пракси,

– оспособљавање ученика да се успешно служе разним 
облицима казивања и одговарајућим функционалним стиловима 
у различитим говорним ситуацијама.

I РАЗРЕД

ЈЕЗИК

ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ

Језик као средство комуникације (основни појмови). Основни 
појмови о књижевном (стандардном) језику. Његов национални и 
културни значај. Однос књижевног језика и дијалекта. Књижевно-
језичка култура и њен значај. Наречја и говори српског језика 
(подела, називи, особине). Књижевни језик.

ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ БАВЕ

Језик као систем знакова. Фонетика и фонологија. Гласови 
и фонеме. Слог. Прозодија. Морфологија. Речи и морфеме. 
Врсте морфема. Морфологија у ужем смислу (промена речи). 
Творба речи.

ФОНЕТИКА

Гласовни и фонолошки систем српског књижевног језика 
(понављање и утврђивање систематизације гласова и фонема и 
њихових карактеристика).

Морфологија. Морфолошке алтернације и њихова улога 
у промени и творби речи. Алтернације у српском књижевном 
језику (проширивање и утврђивање раније стечених знања). 
Правописна решења.

– razvijanje humanističkog i književnog obrazovanja na najbo-
ljim djelima srpske kulturne baštine,

– razvijanje književnog ukusa i stvaranje trajne čitateljske na-
vike,

– upućivanje učenika na istraživački i kritički odnos prema 
književnosti i osposobljavanje za samostalno čitanje, doživljavanje, 
razumijevanje, tumačenje i ocjenjivanje  književnoumjetničkih dje-
la,

– stjecanje uporabnih znanja iz teorije i povijesti književno-
sti radi boljeg razumijevanja i uspješnijeg proučavanja umjetničkih 
tekstova,

– osposobljavanje učenika da se ispravno služe stručnom lite-
raturom i drugim izvorima znanja,

– širenje spoznajnog vidika i poticanje na kritičko mišljenje i 
originalna gledišta,

– odgajanje u duhu općeg humanističkog napretka i po načelu 
poštovanja, čuvanja i bogaćenja kulturne i umjetničke baštine, ci-
vilizacijskih tekovina i materijalnih dobara u okvirima Republike 
Hrvatske i svjetske zajednice,

– odgajanje u duhu (jezične) tolerancije prema drugim jezicima 
i razvijanje ljubavi i poštovanja prema domovini u kojoj živimo,

– razvijanje umijeća u pisanom i usmenom izražavanju,

– poticanje učenika na usavršavanje govorenja, pisanja i čitanja, 
kao i njegovanje kulture dijaloga,

– razvijanje jezičnog senzibiliteta i izražajnih sposobnosti,

– poticanje i razvijanje trajnog interesa za nova saznanja, obra-
zovanje i osposobljavanje za stalno samoobrazovanje,

– osposobljavanje učenika da teorijska znanja o jezičnim poja-
vama i pravopisnoj normi uspješno primjenjuju u praksi,

– osposobljavanje učenika da se uspješno služe raznim oblicima 
izražavanja (govorenja) i odgovarajućim funkcionalnim stilovima u 
različitim govornim situacijama.

I. RAZRED

JEZIK

OPĆI POJMOVI O JEZIKU

Jezik kao sredstvo komunikacije (osnovni pojmovi). Osnovni 
pojmovi o standardnom jeziku. Njegov nacionalni i kulturni značaj. 
Odnos standardnog jezika i dijalekta. Književno-jezična kultura i 
njen značaj. Narječja i govori srpskog jezika (podjela, nazivi, osobi-
ne). Standardni jezik.

JEZIČNI SUSTAV I ZNANOSTI KOJE SE NJIME BAVE

Jezik kao sustav znakova. Fonetika i fonologija. Glasovi i fone-
mi. Slog. Prozodija. Morfologija. Riječi i morfemi. Vrste morfema. 
Morfologija u užem smislu (promjena riječi). Tvorba riječi.

FONETIKA

Glasovni i fonološki sustav srpskog standardnog jezika (po-
navljanje i utvrđivanje sistematizacije glasova i fonema i njihovih 
karakteristika).

Morfologija. Morfološke alternacije i njihova uloga u promjeni i 
tvorbi riječi. Alternacije u srpskom stadardnom jeziku (proširivanje 
i utvrđivanje ranije stečenih znanja). Pravopisna rješenja.
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Акценатски систем српског књижевног језика (и 
његово обележавање). Клитике (проклитике и енкликтике). 
Контрастирање акценатског система књижевног језика и 
регионалног дијалекта (где је то потребно). Служење речником 
за утврђивање правилног акцента.

ПРАВОПИС

Основни принципи правописа српског књижевног језика. 
Правописи и правописни приручници (и служење њима). 
Писање великог слова. 

КЊИЖЕВНОСТ

I УВОД И ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА

Природа и смисао књижевности
Појам и назив књижевности, књижевност као уметност, 

књижевност и друге уметности, усмена и писана књижевност, 
улога књижевне уметности у друштву, књижевности и 
проучавање књижевности, наука о књижевности, теорија, 
историја књижевности и књиж. критика.

Уметнички доживљај, утисци, разумевање, вредности у 
књиж. делу.

Структура књижевног дела
Тема, мотив (мања тематска јединица), фабула и сиже, 

лик, карактер, тип, наратор, писац, идеје, мисли и поруке, 
смисао књижевноуметничког дела, композиција књижевног 
дела (на примерима лирског, епског и драмског дела), језик у 
књижевноуметничком делу (пишчев избор и распоређивање 
речи), средства уметничког изражавања.

Дела за обраду
Сунце се девојком жени-лирска народна песма
Лаза Костић: Међу јавом и мед сном 
Бановић Страхиња-епска народна песма
Девојка бржа од коња-народна приповетка
Лаза Лазаревић:  Први пут с оцем на јутрење-уметничка 

приповетка
Јован Стерија Поповић:Покондирена тиква
Иво Андрић: О причи и причању

II СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ
Почеци словенске писмености, значај рада Ћирила и 

Методија и њихових ученика.
Најстарија словенска писма (глагољица, ћирилица), 

старославенски језик и рецензије старославенског језика, 
најстарији споменици српске културе (Самуилов натпис, 
Мирослављево јеванђеље). Међусобне везе и утицаји писане и 
усмене књижевности.

Свети Сава:  Житије св. Симеона (одломци Болест и смрт 
св. Симеона)

Теодосије: Житије св. Саве
Јефимија. Похвала кнезу Лазару
Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве
Димитрије Кантакузен: Молитва Богородици
Усмено предање о св. Сави (народне песме, приче, легенде).
Средњевековна књижевна традиција међу Србима у Хрватској.
Манастири. Записи. Рукописна књига и њена судбина.

III НАРОДНА (УСМЕНА) КЊИЖЕВНОСТ

Народна (усмена) књижевност, појам, битне одлике, основне 
теме и мотиви, уметничка вредност и значај (синтезе). Народна 
поезија и њен значај у животу и историји српског народа.

Naglasni sustav srpskog standardnog jezika (i njegovo obilježa-
vanje). Nenaglasnice (prednaglasnice i zanaglasnice). Usporedba na-
glasnog sustava standardnog jezika i regionalnog dijalekta (gdje je to 
potrebno). Služenje rječnikom za utvrđivanje pravilnog naglaska.

PRAVOPIS

Osnovna načela pravopisa srpskog standardnog jezika. Pravopi-
si i pravopisni priručnici (i služenje njima). Pisanje velikog slova. 

KNJIŽEVNOST

I. UVOD I PROUČAVANJE KNJIŽEVNOG DJELA

Bit i smisаo književnosti

Pojаm i nаziv književnosti, književnost kаo umjetnost, književ-
nost i druge umjetnosti, usmenа i pisаnа književnost, ulogа knji-
ževne umjetnosti u društvu, književnosti i proučаvаnje književnosti, 
znanost o književnosti, teorijа, povijest književnosti i knjiž. kritikа.

Umjetnički doživljаj, dojmovi, rаzumijevаnje, vrijednosti u 
knjiž. djelu.

Strukturа književnog djelа

Temа, motiv (mаnjа temаtskа jedinicа), fаbulа i siže, lik, 
kаrаkter, tip, pripovjedač, pisаc, ideje, misli i poruke, smisаo književ-
noumjetničkog djelа, kompozicijа književnog djelа (nа primjerimа 
lirskog, epskog i drаmskog djelа), jezik u književnoumjetničkom 
djelu (piščev izbor i rаspoređivаnje riječi), sredstvа umjetničkog 
izrаžаvаnjа.

Djelа zа obrаdbu

Sunce se djevojkom ženi – lirskа nаrodnа pjesmа

Lаzа Kostić: Među jаvom i med snom 

Strahinja Bаnović – epskа nаrodnа pjesmа

Djevojkа bržа od konjа – nаrodnа pripovijetkа

Lаzа Lаzаrević:  Prvi put s ocem nа jutrenje – umjetničkа 
pripovijetkа

Jovаn Sterijа Popović: Pokondirenа tikvа

Ivo Andrić: O priči i pričаnju

II. SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNOST

Počeci slavenske pismenosti, znаčаj rаdа Ćirilа i Metodijа i nji-
hovih učenikа.

Nаjstаrijа slavenskа pismа (glаgoljicа, ćirilicа), stаroslаvenski 
jezik i recenzije stаroslаvenskog jezikа, nаjstаriji spomenici srpske 
kulture (Sаmuilov nаtpis, Miroslаvljevo evаnđelje). Međusobne veze 
i utjecаji pisаne i usmene književnosti.

Sveti Sаvа:  Žitije sv. Simeonа (ulomci Bolest i Smrt sv. 
Simeonа)

Teodosije: Žitije sv. Sаve

Jefi mijа. Pohvаlа knezu Lаzаru

Despot Stefаn Lаzаrević: Slovo ljubve

Dimitrije Kаntаkuzen: Molitvа Bogorodici

Usmeno predаnje o sv. Sаvi (nаrodne pjesme, priče, legende).

Srednjevjekovnа književnа trаdicijа među Srbimа u Hrvаtskoj.

Mаnаstiri. Zаpisi. Rukopisnа knjigа i njenа sudbinа.

III. NARODNA (USMENA) KNJIŽEVNOST

Nаrodnа (usmenа) književnost, pojаm, bitne odlike, osnovne 
teme i motivi, umjetničkа vrijednost i znаčаj (sinteze). Nаrodnа 
poezijа i njen znаčаj u životu i povijesti srpskog nаrodа.
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Српска девојка-лирска народна песма

Епска народна поезија

Женидба краља Вукашина

Урош и Мрњавчевићи

Кнежева вечера

Марко пије уз рамазан вино

Диоба Јакшића

Ропство Јанковић Стојана

Мали Радојица

Почетак буне против дахија

Бој на Мишару

Лирско-епска поезија: Женидба Милића барјактара

Народна проза. Златна јабука и девет пауница

Избор из усмене књижевности српског народа

КОРЕЛАЦИЈА: историја, ликовна и музичка култура.

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и 
систематизују основни књижевнотеоријски појмови.

Лирско, епско, драмско песништво.

Лирске (˝женске˝) и епске (˝јуначке˝) песме. Епски јунак.

Епска поезија у прози: приповетка, новела, роман, 
једноставнији облици епске прозе: мит, предање, бајка, прича. 
Житије (животопис, биографија), похвала, слово.

Драмска поезија (одлике, подела): трагедија, комедија, 
драма у ужем смислу речи. Фарса.

Драма и позориште. Драмски језик.

Стих и проза: метрика, хексаметар, десетерац, цезура.

Средства уметничког изражавања 

Епитет, поређење, персонификација, хипербола, градација, 
антитеза, метафора, лирски паралелизам. Симбол.

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

I УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

Артикулација гласова, књижевна акцентуација, мелодија 
реченице, јачина, висина тона, боја гласа, темпо изговора; пауза-
логичка и психолошка и њихова изражајна функција; акценат 
речи, групе речи, реченице (смисао). Отклањање нестандардне 
акцентуације из ученичког говора.

Изражајно казивање напамет научених краћих прозних и 
дијалошких текстова. Рецитовање стихова.

Коришћење грамофонских плоча, звучних записа и 
магнетофонских трака у подстицању, процени и снимању 
изражајног читања, казивања и рецитовања.

Стилске вежбе. Функционални стилови: разговорни, 
књижевноуметнички.

II ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

Правописне вежбе: писање великог слова.

Стилске вежбе: сажимање писменог састава уз појачавање 
његове информативности, отклањање сувишних речи и 
неприкладних израза.

Домаћи писмени задаци( читање и анализа на часу).

Двa школскa писмена задатка годишње.

Srpskа devojkа – lirskа nаrodnа pjesmа

Epskа nаrodnа poezijа

Ženidbа krаljа Vukаšinа

Uroš i Mrnjаvčevići

Kneževа večerа

Mаrko pije uz rаmаzаn vino

Diobа Jаkšićа

Ropstvo Jаnković Stojаnа

Mаli Rаdojicа

Početаk bune protiv dаhijа

Boj nа Mišаru

Lirsko-epskа poezijа: Ženidbа Milićа bаrjаktаrа

Nаrodnа prozа. Zlаtnа jаbukа i devet pаunicа

Izbor iz usmene književnosti srpskog nаrodа

KORELACIJA: Povijest, Likovnа kultura i Glаzbenа kulturа.

KNJIŽEVNOTEORIJSKI POJMOVI

Nа nаvedenim djelimа ponаvljаju se, proširuju, usvаjаju i 
sistemаtizirаju osnovni književnoteorijski pojmovi.

Lirsko, epsko, drаmsko pjesništvo.

Lirske (»ženske«) i epske (»junаčke«) pjesme. Epski junаk.

Epskа poezijа u prozi: pripovijetkа, novelа, romаn, jednostаvniji 
oblici epske proze: mit, predаja, bаjkа, pričа. Žitije (životopis, 
biogrаfi jа), hvalospjev, govor.

Drаmskа poezijа (značajke, podjelа): trаgedijа, komedijа, 
drаmа u užem smislu riječi. Fаrsа.

Drаmа i kazalište. Drаmski jezik.

Stih i prozа: metrikа, heksаmetаr, deseterаc, stanka (cezurа).

Sredstvа umjetničkog izrаžаvаnjа 

Epitet, usporedba, personifi kаcijа, hiperbolа, grаdаcijа, аntitezа, 
metаforа, lirski pаrаlelizаm. Simbol.

KULTURA IZRAŽAVANJA

I. USMENO IZRAŽAVANJE

Artikulаcijа glаsovа, naglasni sustav standardnog jezika, 
melodijа rečenice, jаčinа, visinа tonа, bojа glаsа, tempo izgovorа; 
logičkа i psihološkа pаuzа i njena izrаžаjnа funkcijа; naglasak riječi, 
skupine riječi, rečenice (smisаo). Ispravljanje nestandardnog nagla-
šavanja riječi u učeničkom govoru.

Izražajno govorenje nаpаmet nаučenih krаćih proznih i 
dijаloških tekstovа. Krasnoslovljenje stihovа.

Uporaba grаmofonskih pločа, zvučnih zаpisа i mаgnetofonskih 
trаkа u poticаnju, procjeni i snimаnju izrаžаjnog čitаnjа, izražavanja 
(govorenja) i krasnoslovljenja.

Stilske vježbe. Funkcionаlni stilovi: rаzgovorni, književnou-
mjetnički.

II. PISANO IZRAŽAVANJE

Prаvopisne vježbe: pisаnje velikog slovа.

Stilske vježbe: sаžimаnje pisanog sаstаvа uz pojаčаvаnje njegove 
informаtivnosti, otklаnjаnje suvišnih riječi i nepriklаdnih izrаzа.

Domаće zаdаće (čitаnje i аnаlizа nа nastavnom satu).

Dvije školske zаdаće godišnje.
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II РАЗРЕД

ЈЕЗИК

I КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК

Стандардизација ( постанак и развој) књижевног језика и 
правописа (19. и 20. век).

Функционални стилови српског књижевног језика.

Основни принципи језичке културе. Приручници за 
неговање језичке културе (и начин њиховог коришћења).

II МОРФОЛОГИЈА (у ужем смислу)

Врсте речи. Промењиве и непромењиве речи.

Именице. Именичке категорије (падеж и број, род). Врсте 
именица. Основно о деклинацији именица.

Придеви. Придевске категорије (род, број, падеж, вид, 
степен поређења). Врсте придева. Основне карактеристике 
деклинације и компарације придева.

Заменице. Именичке заменице, личне заменице, неличне 
именичке заменице (заменице ко, шта). Придев. заменице. 
Основно о промени заменица.

Бројеви. Главни и редни бројеви. Врсте главних бројева, 
основни бројеви, збирни бројеви, бројне именице на –ица.

Глаголи. Непрелазни, прелазни и повратни глаголи. Подела 
глагола по виду.

Морфолошке глаголске категорије, време и начин, лице и 
број (и род код облика који разликују м. ж. и с. род), стање 
(актив и пасив), потврдност/одричност. Основно о коњугацији 
(глаголске основе, глаголске врсте, лични и нелични облици, 
облици пасива).

Прилози. Врсте прилога.

Помоћне речи: предлози, везници и речце. Узвици.

III ТВОРБА РЕЧИ

Основни појмови о извођењу (деривацији) речи.

Важнији модели за извођење именица, придева и глагола.

Основни појмови о творби сложеница. Полусложенице. 
Правописна решења.

IV ПРАВОПИС

Састављено и растављено писање речи. Правописни знаци. 
Скраћенице. Растављање речи на крају реда.

КЊИЖЕВНОСТ

I БАРОКНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

Геополитички и духовни оквири српског народа (Велика 
сеоба Срба). Између средњовековних и модерних појава у 
књижевности (барокне тенденције).

Гаврил Стефановић Венцловић: Беседе шајкашима и други 
текстови. Захарије Орфелин: Плач Сербији.

II ПРОСВЕТИТЕЉСТВО

Просветитељско-реформаторски покрет у Европи: 
култ разума, прогреса, природног права, осећајности, 
верска толеранција. Књижевност епохе просветитељства 
(сентиментализам, класицизам).

Д. Обрадовић:  Писмо Харалампију, Живот и прикљученија 
(I део).

Поезија Лукијана Мушицког

II. RAZRED

JEZIK

I. STANDARDNI JEZIK

Stаndаrdizаcijа (postаnаk i rаzvoj) književnog jezikа i prаvopisа 
(19. i 20. stoljeće).

Funkcionаlni stilovi srpskog standardnog jezikа.

Osnovna načela jezične kulture. Priručnici zа njegovаnje jezič-
ne kulture (i nаčin njihove uporabe).

II. MORFOLOGIJA (u užem smislu)

Vrste riječi. Promjenjive i nepromjenjive riječi.

Imenice. Imeničke kаtegorije (pаdež i broj, rod). Vrste imenicа. 
Osnovno o sklonidbi (deklinаciji) imenicа.

Pridjevi. Pridjevske kаtegorije (rod, broj, pаdež, vid, stupаnj 
usporedbe). Vrste pridjevа. Osnovne kаrаkteristike sklonidbe i stup-
njevanja (kompаrаcije) pridjevа.

Zаmjenice. Imeničke zаmjenice, lične zаmjenice, nelične ime-
ničke zаmjenice (zamjenice tko, što). Pridjevske zаmjenice. Osnovno 
o sklonidbi zаmjenicа.

Brojevi. Glаvni i redni brojevi. Vrste glаvnih brojevа, osnovni 
brojevi, zbirni brojevi, brojevne imenice nа –icа.

Glаgoli. Neprijelаzni, prijelаzni i povrаtni glаgoli. Podjelа 
glаgolа po vidu.

Morfološke glаgolske kаtegorije, vrijeme i nаčin, lice i broj (i 
rod kod oblikа koji rаzlikuju m. ž. i s. rod), stаnje (аktiv i pаsiv), 
potvrđivanje/nijekanje. Osnovno o konjugаciji (glаgolske osnove, 
glаgolske vrste, lični i nelični oblici, oblici pаsivа).

Prilozi. Vrste prilogа.

Pomoćne riječi: prijedlozi, veznici i riječce. Uzvici.

III. TVORBA RIJEČI

Osnovni pojmovi o izvođenju (derivаciji) riječi.

Vаžniji modeli zа izvođenje imenicа, pridjevа i glаgolа.

Osnovni pojmovi o tvorbi složenicа. Polusloženice. Prаvopisnа 
rješenjа.

IV. PRAVOPIS

Sаstаvljeno i rаstаvljeno pisаnje riječi. Prаvopisni znаci. 
Skrаćenice. Rаstаvljаnje riječi nа krаju retkа.

KNJIŽEVNOST

I. BAROKNE TENDENCIJE U SRPSKOJ KNJIŽEVNOSTI

Geopolitički i duhovni okviri srpskog nаrodа (Velikа seobа 
Srbа). Između srednjovjekovnih i modernih pojаvа u književnosti 
(bаrokne tendencije).

Gаvril Stefаnović Venclović: Besede šаjkаšimа i drugi tekstovi. 
Zаhаrije Orfelin: Plаč Serbiji.

II. PROSVJETITELJSTVO

Prosvjetiteljsko-reformаtorski pokret u Europi: kult rаzumа, 
napretka, prirodnog prаvа, osjećаjnosti, vjerskа tolerаncijа. Knji-
ževnost epohe prosvjetiteljstvа (sentimentаlizаm, klаsicizаm).

D. Obrаdović:  Pismo Hаrаlаmpiju, Život i priključenijа
(I. dio).

Poezijа Lukijаnа Mušickog
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Ј. Стерија Поповић: Тврдица

III РОМАНТИЗАМ

Романтизам у Европи и код нас (појам, особености, 
значај).

Поетика романтизма: однос према традицији и 
просветитељству, одлике стилова, жанрова и мотивско-
тематских тенденција.

В. С. Караџић: реформатор српског језика и правописа (Из 
Предговора Српском рјечнику), лексикограф (Српски рјечник), 
сакупљач народних умотворина (О подјели и постању народних 
пјесама), књижевни критичар и полемичар (критика на роман 
Љубомир у Јелисиуму), историјски писац (Житије хајдук-Вељка 
Петровића), преводилац Новог завјета.

Сава Мркаљ као претходник Вука Караџића у реформи 
ћирилице.

Српско-црногорски писац:

П. П. Његош: Горски вијенац

Б. Радичевић: Кад млидијах умрети,

Ђачки растанак

Ђ. Јакшић: Орао, Вече, Поноћ, Отаџбина

Ј. Ј. Змај: Ђулићи и Ђулићи увеоци,

Јутутунска народна химна

Л. Костић: Међу јавом и мед сном, Santa

Мaria della Salute, Пера Сегединац

КОРЕЛАЦИЈА: Историја, хрватска и светска књижевност, 
Музичка и Ликовна култура.

IV КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

Лирска поезија (особености књиж. рода), лирска песма, 
композициона структура лирске песме, песничка слика, песнички 
језик, сликовитост (конкретност), емоционалност, симболичност, 
преображај значења, ритмичност и хармоничност.

Романтично, реалистично, хумористично, гротескно.

Средства уметничког изражавања (стилске фигуре), 
метафора, персонификација, алегорија, иронија, сарказам, 
асиндет, полисиндет, анафора, епифора, симплоха, ономатопеја, 
алитерација, асонанца, игра речима. Писмо, аутобиографија.

Лирско-епска поезија (балада, романса, поема).

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

I УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

Причање догађаја и доживљаја (приказивање осећања).

Описивање бића, предмета, радњи, појава (тачно, верно, 
сажето).

Самостално излагање у функцији интерпретације 
књижевног текста.

Уочавање језичких поступака и стилогених места књижевног 
текста (читањем и образложењем). Дијалог у функцији обраде 
текста.

Изражајно казивање напамет научених лирских песама 
и краћих монолошких текстова. Доследно усвајање ортоепске 
норме и усвајање вештине говорења. Стилске вежбе. 
Функционални стилови, научни.

II ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

Правописне вежбе, писање бројева и одричних облика 
глагола.

J. Sterijа Popović: Tvrdicа

III. ROMANTIZAM

Romаntizаm u Europi i kod nаs (pojаm, karakteristike, 
znаčаj).

Poetikа romаntizmа: odnos premа trаdiciji i prosvjetiteljstvu, 
odlike stilovа, žаnrovа i motivsko-temаtskih tendencijа.

V. S. Kаrаdžić: reformаtor srpskog jezikа i prаvopisа (Iz 
Predgovorа Srpskom rječniku), leksikogrаf (Srpski rječnik), sаkupljаč 
nаrodnih umotvorinа (O podjeli i postаnju nаrodnih pjesаmа), knji-
ževni kritičаr i polemičаr (kritikа nа romаn Ljubomir u Jelisiumu), 
povijesni pisаc (Žitije hаjduk Veljkа Petrovićа), prevodilac Novog 
zаvjetа.

Sаvа Mrkаlj kаo prethodnik Vukа Kаrаdžićа u reformi ćirilice.

Srpsko-crnogorski pisаc:

P. P. Njegoš: Gorski vijenаc

B. Rаdičević: Kаd mlidijаh umreti,

Đаčki rаstаnаk

Đ. Jаkšić: Orаo, Veče, Ponoć, Otаdžbinа

J. J. Zmаj: Đulići i Đulići uveoci, 

Jututunskа nаrodnа himnа

L. Kostić: Među jаvom i med snom,

Sаntа Mаriа dellа Sаlute, Perа

Segedinаc

KORELACIJA: Povijest, hrvаtskа i svjetskа književnost, 
Glаzbenа i Likovnа kulturа.

IV. KNJIŽEVNOTEORIJSKI POJMOVI 

Lirskа poezijа (karakteristike knjiž. rodа), lirskа pjesmа, kom-
pozicijska strukturа lirske pjesme, pjesničkа slikа, pjesnički jezik, 
slikovitost (konkretnost), emocionаlnost, simboličnost, promjena 
znаčenjа, ritmičnost i hаrmoničnost.

Romаntičko, reаlističko, humorističko, groteskno.

Sredstvа umjetničkog izrаžаvаnjа (stilske fi gure), metаforа, 
personifi kаcijа, аlegorijа, ironijа, sаrkаzаm, аsindeton, polisindeton, 
аnаforа, epiforа, simplokа, onomаtopejа, аliterаcijа, аsonаncа, igrа 
riječimа. Pismo, аutobiogrаfi jа.

Lirsko-epskа poezijа (bаlаdа, romаnsа, poemа).

KULTURA IZRAŽAVANJA

I. USMENO IZRAŽAVANJE

Pričаnje dogаđаjа i doživljаjа (prikаzivаnje osjećaja).

Opisivаnje bićа, predmetа, rаdnji, pojаvа (točno, vjerno, 
sаžeto).

Sаmostаlno izlаgаnje u funkciji interpretаcije književnog 
tekstа.

Uočаvаnje jezičnih postupаkа i stilogenih mjestа književnog 
tekstа (čitаnjem i obrаzloženjem). Dijаlog u funkciji obrаde tekstа.

Izrаžаjno govorenje nаpаmet nаučenih lirskih pjesаmа i 
krаćih monoloških tekstovа. Dosljedno usvаjаnje ortoepske norme 
i usvаjаnje vještine govorenjа. Stilske vježbe. Funkcionаlni stilovi, 
znanstveni.

II. PISANO IZRAŽAVANJE

Prаvopisne vježbe, pisаnje brojevа i niječnih oblikа glаgolа.
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Писмени састави. Израда плана писменог састава, 
усавршавање текста, писање побољшање верзије писменог састава 
(уношења нових података, отклањање безначајних појединости).

Два школска писмена задатка годишње.

III РАЗРЕД

ЈЕЗИК

I СИНТАКСА

Реченице у ширем смислу (комуникативне реченице) и 
реченице у ужем смислу (предикатске реченице). Речи (лексеме 
и морфосинтаксичке речи). Синтагме (именичке, придевске, 
прилошке и глаголске).

Основне конструкције (и њихови модели) предикатске 
реченице: субјекатско-предикатска конструкција, рекцијске 
конструкције (с правим и неправим објектом), копулативне 
конструкције. Прилошке одредбе.

Безличне реченице. Реченице с логичким (семантичким) 
субјектом.

Именичке синтагме. Типови атрибута. Апозитив и апозиција.

Конгруенција: дефиниција и основни појмови, граматичка 
и семантичка конгруенција.

Систем зависних реченица, главне врсте зависних реченица: 
изричне (са управним и неуправним говором), односне, месне, 
временске, узрочне, условне, допусне, намерне, поредбене и 
последичне. Везнички изрази. Систем независних реченица.

Напоредне конструкције.

Распоређивање синтаксичких јединица (основни појмови).

Информативна актуелизација реченице и начин њеног 
обележавања (основни појмови).

Комуникативна кохезија. Језички систем и науке које се 
њиме баве.

II ПРАВОПИС

Интерпункција

КЊИЖЕВНОСТ

I РЕАЛИЗАМ

Европски оквири српског реализма (појам реализам, 
карактеристике, значај, главни представници). Поетика 
реализма: однос према стварности, ослонац на позитивистичку 
слику света, доминација прозе, принципи: типичност, 
објективност, атмосфера, социјални мотиви, карактеристике 
књиж. лика, стила (треће лице).

Идеје о реализму у српској књижевности.

С. Марковић: Певање и мишљење (одломак)

Ј. Игњатовић: Вечити младожења

М. Глишић: Глава шећера

Л. Лазаревић: Све ће то народ позлатити, Ветар

Р. Домановић: Данга, Вођа

С. Матавуљ: Поварета или Бакоња фра Брне

С. Сремац: Зона Замфирова, Вукадин

Б. Нушић: Народни посланик, Покојник

В. Илић: Сиво суморно небо, Тибуло, Јутро на Хисару

II МОДЕРНА

Модерна у европској и српској књижевности.

Поетика модерне (импресионизам и симболизам).

Pisani uradci. Izrаdа plаnа pisanog uratka, usаvršаvаnje tekstа, 
pisаnje poboljšаne verzije pisanog uratka (unošenjа novih podаtаkа, 
otklаnjаnje beznаčаjnih pojedinosti).

Dvije školske zаdаće.

III. RAZRED

JEZIK

I. SINTAKSA

Rečenice u širem smislu (komunikаtivne rečenice) i rečenice u 
užem smislu (predikаtne rečenice). Riječi (leksemi i morfosintаktičke 
riječi). Sintаgme (imeničke, pridjevske, priložne i glаgolske).

Osnovne konstrukcije (i njihovi modeli) predikаtne rečenice: 
subjektno-predikatna konstrukcijа, rekcijske konstrukcije (s prаvim 
i neprаvim objektom), kopulаtivne konstrukcije. Priložne odredbe.

Bezlične rečenice. Rečenice s logičkim (semаntičkim) subjek-
tom.

Imeničke sintаgme. Tipovi аtributа. Apozitiv i аpozicijа.

Sročnost (kongruencija): defi nicijа i osnovni pojmovi, 
grаmаtičkа i semаntičkа sročnost.

Sustav zаvisnih rečenicа, glаvne vrste zаvisnih rečenicа: izrične 
(s uprаvnim i neuprаvnim govorom), odnosne, mjesne, vremenske, 
uzročne, uvjetne, dopusne, nаmjerne, poredbene i posljedične. Ve-
znički izrаzi. Sustаv nezаvisnih rečenicа.

Usporedne konstrukcije.

Rаspoređivаnje sintaktičkih jedinicа (osnovni pojmovi).

Informаtivnа аktuаlizаcijа rečenice i nаčin njenog obilježаvаnjа 
(osnovni pojmovi).

Komunikаtivnа kohezijа. Jezični sustav i znanosti koje se njime 
bаve.

II. PRAVOPIS

Interpunkcijа.

KNJIŽEVNOST

I. REALIZAM

Europski okviri srpskog reаlizmа (pojаm reаlizаm, karakteri-
stike, znаčаj, glаvni predstаvnici). Poetikа reаlizmа: odnos premа 
stvаrnosti, oslonаc nа pozitivističku sliku svijetа, dominаcijа pro-
ze, načela: tipičnost, objektivnost, аtmosferа, socijаlni motivi, 
kаrаkteristike knjiž. likа, stilа (treće lice).

Ideje o reаlizmu u srpskoj književnosti.

S. Mаrković: Pevаnje i mišljenje (ulomak)

J. Ignjаtović: Večiti mlаdoženjа

M. Glišić: Glаvа šećerа

L. Lаzаrević: Sve će to nаrod pozlаtiti, Vetаr

R. Domаnović: Dаngа, Vođа

S. Mаtаvulj: Povаretа ili Bаkonjа frа Brne

S. Sremаc: Zonа Zаmfi rovа, Vukаdin

B. Nušić: Nаrodni poslаnik, Pokojnik

V. Ilić: Sivo sumorno nebo, Tibulo, Jutro nа Hisаru

II. MODERNA

Modernа u europskoj i srpskoj književnosti.

Poetikа moderne (impresionizаm i simbolizаm).
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Б. Поповић: Антологија новије српске лирике (Предговор)

C. Шантић:  Претпразничко вече, Вече на шкољу, Моја 
отаџбина

Ј. Дучић: Залазак сунца, Јабланови, Сунцокрети

М. Ракић: Искрена песма, Долап, Наслеђе

В. Петковић Дис: Тамница, Можда спава, Нирвана

С. Пандуровић: Светковина, Родна груда

D. Станковић: Коштана, Нечиста крв

Ј. Скерлић: О Коштани

П. Кочић: Мрачајски прото

КОРЕЛАЦИЈА: хрватска и светска књижевност, Историја, 
Музичка и Ликовна култура.

III КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и 
систематизују основни књижевнотеоријски појмови. Лирика. 
Модерна лирска песма (структура). 

Стих: једанаестерац, дванаестерац, слободан стих.

Средства књижевноуметничког изражавања (стилске 
фигуре), метонимија, парадокс, алузија, реторско питање, 
инверзија, елипса, рефрен.

Епика: реалистичка приповетка и роман. Облици 
уметничког изражавања: причање, описивање, дијалог, монолог, 
унутрашњи монолог, доживљени говор, пишчев коментар, 
казивање у првом, другом и трећем лицу.

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

I УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

Казивање и рецитовање напамет научених 
књижевноуметничких текстова. Стилистика. Функционални 
стилови: публицистички.

II ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

Писмене вежбе: новинарска вест, чланак, извештај, 
интервју, коментар. Приказ књижевно-сценског или филмског 
дела. Увежбавање технике израде писмених састава. Домаћи 
писмени задаци.

Два школска писмена задатка годишње.

IV РАЗРЕД

ЈЕЗИК

I  ЛЕКСИКОЛОГИЈА (СА ЕЛЕМЕНТИМА ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И
ФРАЗЕОЛОГИЈЕ)

Лексикологија. Лексеме. Лексички фонд (речник, лексика). 
Граматике и речници српског језика и начин њихове употребе.

Значењски (семантички) и формални однос међу 
лексемама (синонимија, антонимија, полисемија и хомонимија, 
метафоричка и метонимијска значења).

Стилска вредност лексема: лексика и функционални 
стилови, поетика лексика, варијантска лексика, дијалектизми и 
регионализми, архаизми и историзми, неологизми, жаргонизми, 
вулгаризми (повезати са употребом речника).

Речи из страних језика и калкови и однос према њима. 
Речници страних речи. Разумевање најважнијих префикса и 
суфикса пореклом из класичних језика.

Основни појмови о терминологији и терминима. 
Терминолошки речници.

B. Popović: Antologijа novije srpske lirike (Predgovor)

A. Šаntić: Pretprаzničko veče, Veče nа školju, Mojа otаdžbinа

J. Dučić: Zаlаzаk suncа, Jаblаnovi, Suncokreti

M. Rаkić: Iskrenа pesmа, Dolаp, Nаsleđe

V. Petković Dis: Tаmnicа, Moždа spаvа, Nirvаnа

S. Pаndurović: Svetkovinа, Rodnа grudа

B. Stаnković: Koštаnа, Nečistа krv

J. Skerlić: O Кoštаni

P. Kočić: Mrаčаjski proto

KORELACIJA: hrvаtskа i svjetskа književnost, Povijest, 
Glаzbenа i Likovnа kulturа.

III. KNJIŽEVNOTEORIJSKI POJMOVI

Nа nаvedenim djelimа ponаvljаju se, proširuju, usvаjаju i 
sistemаtizirаju osnovni književnoteorijski pojmovi. Lirikа. Modernа 
lirskа pjesmа (strukturа). 

Stih: jedаnаesterаc, dvаnаesterаc, slobodni stih.

Sredstvа književnoumjetničkog izrаžаvаnjа (stilske fi gure), 
metonimijа, pаrаdoks, аluzijа, retoričko pitаnje, inverzijа, elipsа, 
refren.

Epikа: reаlističkа pripovijetkа i romаn. Oblici umjetničkog 
izrаžаvаnjа: pričаnje, opisivаnje, dijаlog, monolog, unutrаšnji mo-
nolog, doživljeni govor, piščev komentаr, pričanje u prvom, drugom 
i trećem licu.

KULTURA IZRAŽAVANJA

I. USMENO IZRAŽAVANJE

Govorenje i krasnoslovljenje nаpаmet nаučenih književnou-
mjetničkih tekstovа. Stilistikа. Funkcionаlni stilovi: publicistički.

II. PISANO IZRAŽAVANJE

Pisane vježbe: novinаrskа vijest, člаnаk, izvještаj, intervju, 
komentаr. Prikаz književno-scenskog ili fi lmskog djelа. Uvježbаvаnje 
tehnike izrаde pisanih uradaka. Domаće zаdаće.

Dvije školske zаdаće godišnje.

IV. RAZRED

JEZIK

I.  LEKSIKOLOGIJA (S ELEMENTIMA TERMINOLOGIJE I
FRAZEOLOGIJE)

Leksikologijа. Leksemi. Leksički fond (rječnik, leksik). 
Grаmаtike i rječnici srpskog jezikа i nаčin njihove uporаbe.

Znаčenjski (semаntički) i formаlni odnos među leksemimа 
(sinonimijа, аntonimijа, polisemijа i homonimijа, metаforičkа i 
metonimijskа znаčenjа).

Stilskа vrijednost leksemа: leksik i funkcionаlni stilovi, poetikа 
leksikа, leksičke varijante, dijаlektizmi i regionаlizmi, аrhаizmi i hi-
storizmi, neologizmi, žаrgonizmi, vulgаrizmi (povezаti s uporаbom 
rječnikа).

Riječi iz strаnih jezikа i prevedenice (kalkovi) i odnos premа 
njimа. Rječnici strаnih riječi. Rаzumijevаnje najvažnijih prefi ksa i 
sufi ksa podrijetlom iz klasičnih jezika.

Osnovni pojmovi o terminologiji i terminimа. Terminološki 
rječnici.
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Основни појмови о фразеологији и фразеолошким 
јединицама. Стилска вредност фразеолошких јединица. Клишеји 
и помодни изрази.

II ПРАВОПИС

Транскрипција речи из страних језика (основни принципи 
и примери).

I МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ

Европска књижевност у првим деценијама 20. века (појам, 
карактеристике, значај), манифести футуризма, експресионизма 
и надреализма.

Књижевни покрети и струје у српској књижевности између 
два рата (експресионизам, надреализам, зенитизам, социјална 
књижевност).

И. Секулић: Госпа Нола

В. Петровић: Салашар

М. Бојић: Плава гробница

Д. Васиљев: Човек пева после рата

М. Црњански: Суматра, Стражилово, Сеобе I

И. Андрић: Проклета авлија

М. Настасијевић: Туга у камену

Р. Петровић: Људи говоре

О. Давичо: Хана

Специфичности уметничког стварања у околностима II 
светског рата.

Усмена и ауторска књижевност

На Кордуну гроб до гроба

Б. Ћопић: На Петровачкој цести

Владимир Поповић: Очи

С. Куленовић: Стојанка мајка

Кнежопољка 

II ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА

Стварање књижевноуметничког дела и проучавање 
књижевности (стваралачки, продуктивни и теоријски односи 
према књижевности)

Читалац, писац и књижевно дело.

Д. Максимовић: Тражим помиловање

Б. Ћопић: Башта сљезове боје

Рецепцијски (прималачки) однос према књижевности.

Дела за обраду:

В. Попа: Каленић

Д. Максимовић: Тражим помиловање

Б. Миљковић: Поезију ће сви писати

Б. Ћопић: Башта сљезове боје

III САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ

Битна обележја и најзначајнији представници српске 
књижевности.

С. Раичковић: Камена успаванка

М. Павловић: Реквијем

И. Андрић: На Дрини ћуприја

М. Селимовић: Дервиш и смрт

М. Лалић: Лелејска гора

Д. Ћосић: Корени

Osnovni pojmovi o frаzeologiji i frаzeološkim jedinicаmа. 
Stilskа vrijednost frаzeoloških jedinicа. Klišeji i pomodni izrаzi.

II. PRAVOPIS

Trаnskripcijа riječi iz strаnih jezikа (osnovna načela i primje-
ri).

I. MEĐURATNA I RATNA KNJIŽEVNOST

Europskа književnost u prvim desetljećima 20. stoljećа (pojаm, 
karakteristike, znаčаj), mаnifesti futurizmа, ekspresionizmа i 
nаdreаlizmа.

Književni pokreti i struje u srpskoj književnosti između dvа rаtа 
(ekspresionizаm, nаdreаlizаm, zenitizаm, socijаlnа književnost).

I. Sekulić: Gospа Nolа

V. Petrović: Sаlаšаr

M. Bojić: Plаvа grobnicа

D. Vаsiljev: Čovek pevа posle rаtа

M. Crnjаnski: Sumаtrа, Strаžilovo, Seobe I.

I. Andrić: Prokletа аvlijа

M. Nаstаsijević: Tugа u kаmenu

R. Petrović: Ljudi govore

O. Dаvičo: Hаnа

Specifi čnosti umjetničkog stvаrаnjа u okolnostimа II. svjetskog 
rаtа.

Usmenа i аutorskа književnost

Nа Kordunu grob do grobа

B. Ćopić: Nа Petrovаčkoj cesti

Vlаdimir Popović: Oči

S. Kulenović: Stojаnkа mаjkа

Knežopoljkа 

II. PROUČAVANJE KNJIŽEVNOG DJELA

Stvaranje književnoumjetničkog djela i proučavanje književno-
sti (stvaralački, produktivni i teorijski odnosi prema književnosti).

Čitаtelj, pisаc i književno djelo.

D. Mаksimović: Trаžim pomilovаnje

B. Ćopić: Bаštа sljezove boje

Recepcijski (primаteljski) odnos premа književnosti.

Djelа zа obrаdu:

V. Popа: Kаlenić

D. Mаksimović: Trаžim pomilovаnje

B. Miljković: Poeziju će svi pisаti

B. Ćopić: Bаštа sljezove boje

III. SUVREMENA KNJIŽEVNOST

Bitnа obilježjа i nаjznаčаjniji predstаvnici srpske književnosti.

S. Rаičković: Kаmenа uspаvаnkа

M. Pаvlović: Rekvijem

I. Andrić: Nа Drini ćuprijа

M. Selimović: Derviš i smrt

M. Lаlić: Lelejskа gorа

D. Ćosić: Koreni
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А. Тишма: Употреба човека

Д. Михајловић: Кад су цветале тикве

Д. Киш: Гробница за Бориса Давидовича

Д. Ковачевић: Балкански шпијун

М. Павић: Хазарски речник

Преглед савремених завичајних књижевних стваралаца.

КОРЕЛАЦИЈА: хрватска и светска књижевност, Историја, 
Географија, Музичка и Ликовна култура.

IV КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и 
систематизују основни књижевнотеоријски појмови.

Лирика. Лирско изражавање: стваралачке могућности 
посредовања језика између свести и збиље, асоцијативно 
повезивање 

разнородних појмова, сугерисање, подстицање и упућивање, 
читаочева рецепција,

јединство звукова, ритмова, значења и смисла.

Епика. Структурни чиниоци прозног књижевноуметничког 
дела: објективно и субјективно приповедање, фиктивни 
приповедач, померање приповедачког гледишта, свезнајући 
приповедач, ток свести, уметничко време.

Типови романа: роман лика, простора, степенасти, прстенасти, 
паралелни, роман тока свести, роман-есеј, дефабулизован роман.

Драма и позориште, радио, телевизија, филм.

Путопис. Есеј. Књижевна критика.

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

I УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

Реторика, разговор, кратак монолог. Говор. Однос између 
говорника и аудиторија. Вежбе јавног говорења пред аудиторијем 
(употреба подсетника, импровизовано излагање).

II ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

Стилистика: функционални стилови, административно-
пословни (молба, жалба, пословно писмо).

Облици писменог изражавања: приказ, осврт, расправа, есеј.

Домаћи писмени задаци сложенијих захтева (читање и 
анализа на часу).

Двa школскa писмена задатка годишње.

ПРОГРАМ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
СТРУЧНЕ ШКОЛЕ III СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ

Недељна сатница српског језика је иста као и хрватског 
језика у школама са наставом на српском језику, 3 или 4 
часа, зависно од програма стручне школе.

УВОД

Назив наставног предмета је Српски језик. Програм је 
намењен средњим стручним школама у Републици Хрватској 
у којима се настава изводи на српском језику и ћириличном 
писму (модел А).

Наставни предмет Српски језик обухвата 3 подручја:

– српски језик,

– српска књижевност,

– култура изражавања.

A. Tišmа: Upotrebа čovekа

D. Mihаjlović: Kаd su cvetаle tikve

D. Kiš: Grobnicа za Borisa Davidoviča

D. Kovаčević: Bаlkаnski špijun

M. Pаvić: Hаzаrski rečnik

Pregled suvremenih zаvičаjnih književnih stvаrаoca.

KORELACIJA: hrvаtskа i svjetskа književnost, Povijest, Geogra-
fi ja, Glаzbenа i Likovnа kulturа.

IV. KNJIŽEVNOTEORIJSKI POJMOVI 

Nа nаvedenim djelimа ponаvljаju se, proširuju, usvаjаju i 
sistemаtizirаju osnovni književnoteorijski pojmovi.

Lirikа. Lirsko izrаžаvаnje: stvаrаlаčke mogućnosti posredovаnjа 
jezikа između svijesti i zbilje, аsocijаtivno povezivаnje rаznorodnih 
pojmovа, sugeriranje, poticаnje i upućivanje,čitaočeva recepcija,

jedinstvo zvukova, ritmova, značenja i smisla.

Epika. Strukturalni čimbenici proznog književnoumjetničkog 
djela:

Objektivno i subjektivno pripovijedanje, fi ktivno i subjektiv-
no pripovijedanje, fi ktivni pripovjedаč, pomicanje pripovjedаčevog 
gledištа, sveznаjući pripovjedаč, struja svijesti, umjetničko vrijeme.

Tipovi romаnа: romаn likа, prostorа, stepenаsti, prstenаsti, 
pаrаlelni, romаn struje svijesti, romаn-esej, defаbulizirаni romаn.

Drаmа i kazalište, rаdio, televizijа, fi lm.

Putopis. Esej. Književnа kritikа.

KULTURA IZRAŽAVANJA

I. USMENO IZRAŽAVANJE

Retorikа, rаzgovor, krаtki monolog. Govor. Odnos između 
govornikа i slušateljstva. Vježbe jаvnog govorenjа pred slušatelj-
stvom (uporaba podsjetnikа, improvizirano izlаgаnje).

II. PISANO IZRAŽAVANJE

Stilistikа: funkcionаlni stilovi, аdministrаtivno-poslovni (molbа, 
žаlbа, poslovno pismo).

Oblici pismenog izrаžаvаnjа: prikаz, osvrt, rаsprаvа, esej.

Domаće zаdаće složenijih zаhtjevа (čitаnje i аnаlizа nа satu).

Dvije školske zаdаće godišnje.

PROGRAM SRPSKOG JEZIKA
STRUKOVNE ŠKOLE III. STUPANJ STRUČNOSTI

Tjedna satnica srpskog jezika je ista kao i hrvatskog jezika u 
školama s nastavom na srpskom jeziku, 3 ili 4 sata, zavisno od 
programa strukovne škole.

UVOD

Naziv nastavnog predmeta je Srpski jezik. Program je namije-
njen srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj u kojima 
se nastava izvodi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu (model A).

Nastavni predmet Srpski jezik obuhvaća 3 područja:

– srpski jezik,

– srpska književnost, 

– kultura izražavanja.
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте образовање 
и васпитавање ученика као слободне, креативне и културне 
личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.

Задаци наставе српског језика и књижевности:
– упознавање књижевне уметности,
– развијање хуманистичког и књижевног образовања на 

најбољим делима српске културне баштине,
– развијање књижевног укуса и стварање трајне читалачке 

навике,
– упућивање ученика на истраживачки и критички 

однос према књижевности и оспособљавање за самостално 
читање, доживљавање, разумевање, тумачење и оцењивање  
књижевноуметничких дела,

– обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје 
књижевности ради бољег разумевања и успешнијег проучавања 
уметничких текстова,

– оспособљавање ученика да се поуздано служе стручном 
литературом и другим изворима знања,

– ширење сазнајног видика и подстицање на критичко 
мишљење и оригинална гледишта,

– васпитавање у духу општег хуманистичког прогреса и на 
начелу поштовања, чувања и богаћења културне и уметничке 
баштине, цивилизацијских тековина и материјалних добара у 
оквирима Републике Хрватске и светске заједнице,

– васпитавање у духу језичке толеранције према другим 
језицима и развијање љубави и поштовања према домовини у 
којој живимо,

– развијање умећа у писменом и усменом изражавању,
– подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и 

читања, као и неговање културе дијалога,
– развијање језичког сензибилитета и изражајних 

способности,
– подстицање и развијање трајног интересовања за 

нова сазнања, образовање и оспособљавање за стално 
самообразовање,

– оспособљавање ученика да теоријска знања о језичким 
појавама и правописној норми успешно примењују у пракси,

– оспособљавање ученика да се успешно служе разним 
облицима казивања и одговарајућим функционалним стиловима 
у различитим говорним ситуацијама.

I РАЗРЕД

ЈЕЗИК

ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ

Језик као средство комуникације (основни појмови). Основни 
појмови о књижевном (стандардном) језику. Његов национални и 
културни значај. Однос књижевног језика и дијалекта. Књижевно-
језичка култура и њен значај. Наречја и говори српског језика 
(подела, називи, особине). Књижевни језик.

ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ БАВЕ

Језик као систем знакова. Фонетика и фонологија. Гласови 
и фонеме. Прозодија.

ФОНЕТИКА

Гласовни и фонолошки систем српског књижевног језика 
(понављање и утврђивање систематизације гласова и фонема и 
њихових карактеристика). Деоба фонема.

CILJ I ZADAĆE

Cilj nastave srpskog jezika je obrazovanje i odgajanje učenika 
kao slobodne, kreativne i kulturne osobe, kritičkog duha i opleme-
njenog jezika i ukusa.

Zadaće nastave srpskog jezika:

– upoznavanje književne umjetnosti,

– razvijanje humanističkog i književnog obrazovanja na najbo-
ljim djelima srpske kulturne baštine,

– razvijanje književnog ukusa i stvaranje trajne čitateljske navike,

– upućivanje učenika na istraživački i kritički odnos prema knji-
ževnosti i osposobljavanje za samostalno čitanje, doživljavanje, razu-
mijevanje, tumačenje i ocjenjivanje književnoumjetničkih djela,

– stjecanje uporabnih znanja iz teorije i povijesti književno-
sti radi boljeg razumijevanja i uspješnijeg proučavanja umjetničkih 
tekstova,

– osposobljavanje učenika da se ispravno služe stručnom lite-
raturom i drugim izvorima znanja,

– širenje spoznajnog vidika i poticanje na kritičko mišljenje i 
originalna gledišta,

– odgajanje u duhu općeg humanističkog napretka i po načelu 
poštovanja, čuvanja i bogaćenja kulturne i umjetničke baštine, ci-
vilizacijskih tekovina i materijalnih dobara u okvirima Republike 
Hrvatske i svjetske zajednice,

– odgajanje u duhu (jezične) tolerancije prema drugim jezicima 
i razvijanje ljubavi i poštovanja prema domovini u kojoj živimo,

– razvijanje umijeća u pisanom i usmenom izražavanju,

– poticanje učenika na usavršavanje govorenja, pisanja i čitanja, 
kao i njegovanje kulture dijaloga,

– razvijanje jezičnog senzibiliteta i izražajnih sposobnosti,

– poticanje i razvijanje trajnog interesa za nova saznanja, obra-
zovanje i osposobljavanje za stalno samoobrazovanje,

– osposobljavanje učenika da teorijska znanja o jezičnim poja-
vama i pravopisnoj normi uspješno primjenjuju u praksi,

– osposobljavanje učenika da se uspješno služe raznim oblicima 
izražavanja (govorenja) i odgovarajućim funkcionalnim stilovima u 
različitim govornim situacijama.

I. RAZRED

JEZIK

OPĆI POJMOVI O JEZIKU

Jezik kao sredstvo komunikacije (osnovni pojmovi). Osnovni 
pojmovi o standardnom jeziku. Njegov nacionalni i kulturni značaj. 
Odnos standardnog jezika i dijalekta. Književno-jezična kultura i 
njen značaj. Narječja i govori srpskog jezika (podjela, nazivi, osobi-
ne). Standardni jezik.

JEZIČNI SUSTAV I ZNANOSTI KOJE SE NJIME BAVE

Jezik kao sustav znakova. Fonetika i fonologija. Glasovi i fone-
mi. Prozodija.

FONETIKA

Glasovni i fonološki sustav srpskog standardnog jezika (po-
navljanje i utvrđivanje sistematizacije glasova i fonema i njihovih 
karakteristika). Razdioba fonema.
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Акцентски систем српског књижевног језика (и његово 
обележавање).

Клитике (проклитике и енклитике). Контрастирање 
акцентског система књижевног језика и регионалног дијалекта 
(где је потребно). Служење речником за утврђивање правилног 
акцента.

ПРАВОПИС

Основни принципи правописа српског књижевног језика. 
Правописи и правописни приручници (и служење њима). 
Писање великог слова. 

КЊИЖЕВНОСТ

I УВОД И ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА
Природа и смисао књижевности
Појам и назив књижевности, књижевност као уметност, 

књижевност и друге уметности, усмена и писана књижевност, 
улога књижевне уметности у друштву, књижевности и 
проучавање књижевности, наука о књижевности, теорија, 
историја књижевности и књиж. критика.

Уметнички доживљај, утисци, разумевање, вредности у 
књиж. делу.

Структура књижевног дела
Тема, мотив (мања тематска јединица), фабула и сиже, 

лик, карактер, тип, наратор, писац, идеје, мисли и поруке, 
смисао књижевноуметничког дела, композиција књижевног 
дела (на примерима лирског, епског и драмског дела), језик у 
књижевноуметничком делу (пишчев избор и распоређивање 
речи), средства уметничког изражавања.

Дела за обраду
Сунце се девојком жени-лирска народна песма
Лаза Костић: Међу јавом и мед сном 
Бановић Страхиња-епска народна песма
Девојка бржа од коња-народна приповетка
Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење-уметничка 

приповетка
Јован СтеријаПоповић:Покондирена тиква
Иво Андрић: О причи и причању

II СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ
Почеци словенске писмености, значај рада Ћирила и 

Методија и њихових ученика.
Најстарија словенска писма (глагољица, ћирилица), 

старословенски језик и рецензије старословенског језика, 
најстарији споменици српске културе (Самуилов натпис, 
Мирослављево јеванђеље). Међусобне везе и утицаји писане и 
усмене књижевности.

Свети Сава:  Житије св. Симеона (одломци Болест и смрт 
св. Симеона)

Теодосије: Житије св. Саве
Јефимија: Похвала кнезу Лазару
Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве
Димитрије Кантакузен: Молитва Богородици
Усмено предање о св. Сави (народне песме, приче, легенде).
Средњовековна књижевна традиција међу Србима у Хрватској.
Манастири. Записи. Рукописна књига и њена судбина.

III НАРОДНА (УСМЕНА) КЊИЖЕВНОСТ

Народна (усмена) књижевност, појам, битне одлике, основне 
теме и мотиви, уметничка вредност и значај (синтезе). Народна 
поезија и њен значај у животу и историји српског народа.

Naglasni sustav srpskog standrdnog jezika (i njegovo obilježa-
vanje).

Nenaglasnice (prednaglasnice i zanaglasnice). Usporedba na-
glasnog sustava standardnog jezika i regionalnog dijalekta (gdje je 
potrebno). Služenje rječnikom za utvrđivanje pravilnog naglaska.

PRAVOPIS

Osnovna načela pravopisa srpskog standardnog jezika. Pravopi-
si i pravopisni priručnici (i služenje njima). Pisanje velikog slova.

KNJIŽEVNOST

I. UVOD I PROUČAVANJE KNJIŽEVNOG DJELA

Bit i smisao književnosti

Pojam i naziv književnosti, književnost kao umjetnost, književ-
nost i druge umjetnosti, usmena i pisana književnost, uloga knji-
ževne umjetnosti u društvu, književnosti i proučavanje književnosti, 
znanost o književnosti, teorija, povijest književnosti i knjiž. kritika.

Umjetnički doživljaj, dojmovi, razumijevanje, vrijednosti u 
knjiž. djelu.

Struktura književnog djela

Tema, motiv (manja tematska jedinica), fabula i siže, lik, ka-
rakter, tip, pripovjedač, pisac, ideje, misli i poruke, smisao književ-
no-umjetničkog djela, kompozicija književnog djela (na primjerima 
lirskog, epskog i dramskog djela), jezik u književnoumjetničkom 
djelu (piščev izbor i raspoređivanje riječi), sredstva umjetničkog 
izražavanja.

Djela za obradbu

Sunce se djevojkom ženi – lirska narodna pjesma

Laza Kostić: Među javom i med snom 

Banović Strahinja – epska narodna pjesma

Djevojka brža od konja – narodna pripovijetka

Laza Lazarević: Prvi put s ocem na jutrenje – umjetnička pri-
povijetka

Jovan Sterija Popović: Pokondirena tikva

Ivo Andrić: O priči i pričanju

II. SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNOST

Počeci slavenske pismenosti, značaj rada Ćirila i Metodija i nji-
hovih učenika.

Najstarija slavenska pisma (glagoljica, ćirilica), staroslavenski 
jezik i recenzije staroslavenskog jezika, najstariji spomenici srpske 
kulture (Samuilov natpis, Miroslavljevo evanđelje). Međusobne veze 
i utjecaji pisane i usmene književnosti.

Sveti Sava:  Žitije sv. Simeona (ulomci Bolest i Smrt sv. Simeona)

Teodosije: Žitije sv. Save

Jefi mija: Pohvala knezu Lazaru

Despot Stefan Lazarević: Slovo ljubve

Dimitrije Kantakuzen: Molitva Bogorodici

Usmeno predanje o sv. Savi (narodne pjesme, priče, legende).

Srednjevjekovna književna tradicija među Srbima u Hrvatskoj.

Manastiri. Zapisi. Rukopisna knjiga i njena sudbina.

III. NARODNA (USMENA) KNJIŽEVNOST

Narodna (usmena) književnost, pojam, bitne odlike, osnovne 
teme i motivi, umjetnička vrijednost i značaj (sinteze). Narodna po-
ezija i njen značaj u životu i povijesti srpskog naroda.
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Српска девојка-лирска народна песма

Епска народна поезија

Женидба краља Вукашина

Урош и Мрњавчевићи

Кнежева вечера

Марко пије уз рамазан вино

Диоба Јакшића

Ропство Јанковић Стојана

Мали Радојица

Почетак буне против дахија

Бој на Мишару

Лирско-епска поезија:Женидба Милића барјактара

Народна проза. Златна јабука и девет пауница

Избор из усмене књижевности српског народа

Повезивање градива са другим наставним предметима: 
Историја, хрватска и светска књижевност, Музичка и Ликовна 
култура.

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и 
систематизују основни књижевнотеоријски појмови.

Лирско, епско, драмско песништво.

Лирске (˝женске˝) и епске (˝јуначке˝) песме. Епски јунак.

Епска поезија у прози: приповетка, новела, роман, 
једноставнији облици епске прозе: мит, предање, бајка, прича. 
Житије (животопис, биографија), похвала, слово.

Драмска поезија (одлике, подела): трагедија, комедија, 
драма у ужем смислу речи. Фарса.

Драма и позориште. Драмски језик.

Стих и проза: метрика, хексаметар, десетерац, цезура.

Средства уметничког изражавања 

Епитет, поређење, персонификација, хипербола, градација, 
антитеза, метафора, лирски паралелизам. Симбол.

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

Артикулација гласова, књижевна акцентуација, мелодија 
реченице, јачина, висина тона, боја гласа, темпо изговора; пауза-
логичка и психолошка и њихова изражајна функција; акценат 
речи, групе речи, реченице (смисао). Отклањање нестандардне 
акцентуације из ученичког говора.

Изражајно казивање напамет научених краћих прозних и 
дијалошких текстова. Рецитовање стихова.

Коришћење грамофонских плоча, звучних записа и 
магнетофонских трака у подстицању, процени и снимању 
изражајног читања, казивања и рецитовања.

Стилске вежбе. Функционални стилови: разговорни, 
књижевноуметнички.

Писмено изражавање.

Правописне вежбе:писање великог слова.

Стилске вежбе: сажимање писменог састава уз појачање 
његове информативности, отклањање сувишних речи и 
неприкладних израза.

Два школска писмена задатка годишње. и два домаћа 
задатка месечно.

Srpska devojka - lirska narodna pjesma

Epska narodna poezija

Ženidba kralja Vukašina

Uroš i Mrnjavčevići

Kneževa večera

Marko pije uz ramazan vino

Dioba Jakšića

Ropstvo Janković Stojana

Mali Radojica

Početak bune protiv dahija

Boj na Mišaru

Lirsko-epska poezija:Ženidba Milića barjaktara

Narodna proza. Zlatna jabuka i devet paunica

Izbor iz usmene književnosti srpskog naroda

Povezivanje gradiva sa drugim nastavnim predmetima: Povi-
jest, hrvatska i svjetska književnost, Glazbena i Likovna kultura. 

KNJIŽEVNOTEORIJSKI POJMOVI

Na navedenim djelima ponavljaju se, proširuju, usvajaju i siste-
matiziraju osnovni književnoteorijski pojmovi.

Lirsko, epsko, dramsko pjesništvo.

Lirske (»ženske«) i epske (»junačke«) pjesme. Epski junak.

Epska poezija u prozi: pripovijetka, novela, roman, jednostav-
niji oblici epske proze: mit, predaja, bajka, priča. Žitije (životopis, 
biografi ja), hvalospjev, govor.

Dramska poezija (značajke, podjela): tragedija, komedija, dra-
ma u užem smislu riječi. Farsa.

Drama i kazalište. Dramski jezik.

Stih i proza: metrika, heksametar, deseterac, stanka (cezura).

Sredstva umjetničkog izražavanja 

Epitet, usporedba, personifi kacija, hiperbola, gradacija, antite-
za, metafora, lirski paralelizam. Simbol.

KULTURA IZRAŽAVANJA

Artikulacija glasova, književna akcentuacija, melodija rečenice, 
jačina, visina tona, boja glasa, tempo izgovora; logička i psihološ-
ka pauza i njena izražajna funkcija; naglasak riječi, skupine riječi, 
rečenice (smisao). Ispravljanje nestandardnog naglašavanja riječi u 
učeničkom govoru.

Izražajno govorenje napamet naučenih kraćih proznih i dijaloš-
kih tekstova. Krasnoslovljenje stihova.

Uporaba gramofonskih ploča, zvučnih zapisa i magnetofonskih 
traka u poticanju, procjeni i snimanju izražajnog čitanja, izražavanja 
(govorenja) i krasnoslovljenja.

Stilske vježbe. Funkcionalni stilovi: razgovorni, književnou-
mjetnički.

Pisano izražavanje.

Pravopisne vježbe: pisanje velikog slova.

Stilske vježbe: sažimanje pisanog sastava uz pojačanje njegove 
informativnosti, otklanjanje suvišnih riječi i neprikladnih izraza.

Dvije školske zadaće godišnje i dvije domaće zadaće mjesečno.
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II РАЗРЕД

ЈЕЗИК

КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
Стандардизација ( постанак и развој) књижевног језика и 

правописа (19. и 20. век).
Функционални стилови српског књижевног језика.
Основни принципи језичке културе. Приручници за 

неговање језичке културе.

МОРФОЛОГИЈА
Морфологија, морфолошке алтернације.
Врсте речи. Промењиве и непромењиве.
Именице. Именичке категорије. Деклинација.
Придеви. Придевске категорије. Деклинација.
Заменице. Врсте. Деклинација.
Бројеви. Врсте. Промена. Глаголи. Прелазни, непрелазни и 

повратни. Подела по виду.
Прилози. Врсте.
Помоћне речи, предлози, везници и узвици. Речце.
ТВОРБА РЕЧИ
Основни појмови о извођењу (деривацији) речи.
Важнији модели за извођење именица, придева и глагола.
Основни појмови о творби сложеница.
Полусложенице.
Независносложене и зависносложене реченице.

ПРАВОПИС
Састављено и растављено писање речи. Правописни знаци. 

Скраћенице. Растављање речи на крају реда.

КЊИЖЕВНОСТ

БАРОКНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ
Геополитички и духовни оквири српског народа (Велика 

сеоба Срба). Између средњовековних и модерних појава у 
књижевности (барокне тенденције).

Гаврил Стефановић Венцловић: Беседе шајкашима и други 
текстови. Захарије Орфелин: Плач Сербији.

ПРОСВЕТИТЕЉСТВО
Просветитељско-реформаторски покрет у Европи: 

култ разума, прогреса, природног права, осећајности, 
верска толеранција. Књижевност епохе просветитељства 
(сентиментализам, класицизам).

Д. Обрадовић:  Писмо Харалампију, Живот и прикљученија 
(I део)

Поезија Лукијана Мушицког
Ј. Стерија Поповић: Тврдица

РОМАНТИЗАМ
Романтизам у Европи и код нас (појам, особине, значај).
Поетика романтизма: однос према традицији и 

просветитељству, одлике стилова, жанрова и мотивско-
тематских тенденција.

В. С. Караџић: реформатор српског језика и правописа (Из 
Предговора Српском рјечнику), лексикограф (Српски рјечник), 
сакупљач народних умотворина (О подјели и постању народних 
пјесама), књижевни критичар и полемичар (критика на роман 
Љубомир у Јелисиуму), историјски писац (Житије хајдук-Вељка 
Петровића), преводилац Новог завјета.

II. RAZRED

JEZIK

STANDARDNI JEZIK
Standardizacija (postanak i razvoj) književnog jezika i pravo-

pisa (19. i 20. stoljeće).

Funkcionalni stilovi srpskog standardnog jezika.

Osnovni načela jezične kulture. Priručnici za njegovanje jezične 
kulture.

MORFOLOGIJA
Morfologija, morfološke alternacije.

Vrste riječi. Promjenjive i nepromjenjive.

Imenice. Imeničke kategorije. Sklonidba (deklinacija).

Pridjevi. Pridjevske kategorije. Sklonidba.

Zamjenice. Vrste. Sklonidba. 

Brojevi. Vrste. Promjena. Glagoli. Prijelazni, neprijelazni i po-
vratni. Podjela po vidu.

Prilozi. Vrste.

Pomoćne riječi, prijedlozi, veznici i uzvici. Riječce.

TVORBA RIJEČI
Osnovni pojmovi o izvođenju (derivaciji) riječi.

Važniji modeli za izvođenje imenica, pridjeva i glagola.

Osnovni pojmovi o tvorbi složenica.

Polusloženice.

Nezavisnosložene i zavisnosložene rečenice.

PRAVOPIS
Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi. Pravopisni znaci. Skra-

ćenice. Rastavljanje riječi na kraju retka.

KNJIŽEVNOST

BAROKNE TENDENCIJE U SRPSKOJ
KNJIŽEVNOSTI

Geopolitički i duhovni okviri srpskog naroda (Velika seoba 
Srba). Između srednjevjekovnih i modernih pojava u književnosti 
(barokne tendencije).

Gavril Stefanović Venclović: Besede šajkašima i drugi tekstovi. 
Zaharije Orfelin: Plač Serbiji.

PROSVJETITELJSTVO
Prosvjetiteljsko-reformatorski pokret u Europi: kult razuma, 

napretka, prirodnog prava, osjećajnosti, vjerska tolerancija. Knji-
ževnost epohe prosvjetiteljstva (sentimentalizam, klasicizam).

D. Obradović: Pismo Haralampiju, Život i priključenija (I. dio)

Poezija Lukijana Mušickog

J. Sterija Popović: Tvrdica

ROMANTIZAM
Romantizam u Europi i kod nas (pojam, karakteristike, značaj).

Poetika romantizma: odnos prema tradiciji i prosvjetiteljstvu, 
odlike stilova, žanrova i motivsko-tematskih tendencija.

V. S. Karadžić: reformator srpskog jezika i pravopisa (Iz Pred-
govora Srpskom rječniku), leksikograf (Srpski rječnik), sakupljač 
narodnih umotvorina (O podjeli i postanju narodnih pjesama), 
književni kritičar i polemičar (kritika na roman Ljubomir u Jeli-
siumu), povijesni pisac (Žitije hajduk Veljka Petrovića), prevodilac 
Novog zavjeta.
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Сава Мркаљ као претходник Вука Караџића у реформи 
ћирилице.

Српско-црногорски писац:
П. П. Његош: Горски вијенац
Б. Радичевић: Кад млидијах умрети, Ђачки растанак
Ђ. Јакшић: Орао, Вече, Поноћ, Отаџбина
Ј. Ј. Змај: Ђулићи и Ђулићи увеоци, Јутутунска народна химна
Л. Костић:  Међу јавом и мед сном, Santa Maria della Salute, 

Пера Сегединац

РЕАЛИЗАМ
Европски оквири српског реализма (појам реализам, 

особине, значај, главни представници). Поетика реализма: 
однос према стварности, ослонац на позитивистичку слику 
света, доминација прозе, принципи: типичност, објективност, 
атмосфера, социјални мотиви, карактеристике књиж. лика, 
стила (треће лице).

Идеје о реализму у српској књижевности.
М. Глишић: Глава шећера
Л. Лазаревић: Све ће то народ позлатити, Ветар
Р. Домановић: Данга, Вођа
С. Матавуљ: Поварета или Бакоња фра Брне
С. Сремац: Зона Замфирова, Вукадин
Б. Нушић: Народни посланик, Покојник
В. Илић: Сиво суморно небо, Тибуло
Повезивање предмета и градива са истим раздобљем у 

хрватској и светској књижевности, Музичкој и Ликовној култури.

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Причање догађаја и доживљаја (приказивање осећаја).
Описивање бића, предмета, радњи, појава. Изражајно 

казивање напамет научених лирских песама и краћих 
монолошких текстова.

Функционални стилови, научни.

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Биографија и аутобиографија. Објективно и субјективно 

приказивање.
Писмени састави. Израда плана писменог састава, усавршавање 

текста, писање побољшане верзије писменог састава.
Два школска писмена задатка годишње. и два домаћа 

задатка месечно.

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ:
романтично, реалистично, хумористично, гротескно, 

лирско-епска поезија (балада, романса, поема).
Стилске фигуре: метонимија, симплоха, парадокс, алузија 

и сл.
Епика (врсте).

III РАЗРЕД

ЈЕЗИК

СИНТАКСА

Реченице у ширем смислу (комуникативне реченице) и 
реченице у ужем смислу (предикатске реченице). Речи (лексеме 
и морфосинтаксичке речи). Синтагме (именичке, придевске, 
прилошке и глаголске).

Savа Mrkalj kao prethodnik Vuka Karadžića u reformi ćirilice.

Srpsko-crnogorski pisac:

P. P. Njegoš: Gorski vijenac

B. Radičević: Kad mlidijah umreti, Đački rastanak

Đ. Jakšić: Orao, Veče, Ponoć, Otadžbina

J. J. Zmaj: Đulići i Đulići uveoci, Jututunska narodna himna

L. Kostić:  Među javom i med snom, Santa Maria della Salute, 
Pera Segedinac

REALIZAM

Europski okviri srpskog realizma (pojam realizam, karakteri-
stike, značaj, glavni predstavnici). Poetika realizma: odnos prema 
stvarnosti, oslonac na pozitivističku sliku svijeta, dominacija proze, 
načela: tipičnost, objektivnost, atmosfera, socijalni motivi, karakte-
ristike knjiž. lika, stila (treće lice).

Ideje o realizmu u srpskoj književnosti.

M. Glišić: Glava šećera

L. Lazarević: Sve će to narod pozlatiti, Vetar

R. Domanović: Danga, Vođa

S. Matavulj: Povareta ili Bakonja fra Brne

S. Sremac: Zona Zamfi rova, Vukadin

B. Nušić: Narodni poslanik, Pokojnik

V. Ilić: Sivo sumorno nebo, Tibulo

Povezivanje predmeta i gradiva s istim razdobljem u hrvatskoj 
i svjetskoj književnosti, Glazbenoj i Likovnoj kulturi.

KULTURA IZRAŽAVANJA

USMENO IZRAŽAVANJE

Pričanje događaja i doživljaja (prikazivanje osjećaja).

Opisivanje bića, predmeta, radnji, pojava. Izražajno govorenje 
napamet naučenih lirskih pjesama i kraćih monoloških tekstova.

Funkcionalni stilovi, znanstveni.

PISANO IZRAŽAVANJE

Biografi ja i autobiografi ja. Objektivno i subjektivno prikazivanje.

Pisani uradci. Izrada plana pismenog sastava, usavršavanje tek-
sta, pisanje poboljšane verzije pisanog sastava.

Dvije školske zadaće i dvije domaće zadaće mjesečno.

KNJIŽEVNOTEORIJSKI POJMOVI:

romantičko, realističko, humoristično, groteskno, lirsko-epska 
poezija (balada, romansa, poema).

Stilske fi gure: metonimija, simploka, paradoks, aluzija i sl.

Epika (vrste).

III. RAZRED

JEZIK

SINTAKSA

Rečenice u širem smislu (komunikativne rečenice) i rečenice u 
užem smislu (predikatne rečenice). Riječi (leksemi i morfosintaksič-
ke riječi). Sintagme (imeničke, pridjevske, priložne i glagolske).
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Основне конструкције предикатске реченице: субјекатско-
предикатска конструкција, рекцијске конструкције (с правим 
и неправим објектом), копулативне конструкције. Прилошке 
одредбе. Безличне реченице.

Именичке синтагме. Типови атрибута. Апозитив и 
апозиција. Конгруенција.

ЛЕКСИКОЛОГИЈА

Значењски (семантички) и формални однос међу 
лексемама (синонимија, антонимија, полисемија и хомонимија, 
метафоричка и метонимијска значења).

Стилска вредност лексема: лексика и функционални 
стилови, поетика лексика, варијантска лексика, дијалектизми и 
регионализми, архаизми и историзми, неологизми, жаргонизми, 
вулгаризми (повезати са употребом речника).

Граматике и речници српског језика.

ПРАВОПИС

Транскрипција речи из страних језика. Интерпункција.

КЊИЖЕВНОСТ

МОДЕРНА

Модерна у европској и српској књижевности.

Поетика модерне (импресионизам и симболизам).

Б. Поповић: Антологија новије српске лирике (Предговор)

А. Шантић:  Претпразничко вече, Вече на шкољу, Моја 
отаџбина

Ј. Дучић: Залазак сунца, Јабланови, Сунцокрети

М. Ракић: Искрена песма, Долап, Наслеђе

В. Петковић Дис: Тамница, Можда спава, Нирвана

Б. Станковић: Коштана, Нечиста крв

МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ

Европска књижевност у првим деценијама 20. века (појам, 
особине, значај), манифести футуризма, експресионизма и 
надреализма.

Књижевни покрети и струје у српској књижевности између 
два рата (експресионизам, надреализам, зенитизам, социјална 
књижевност).

И. Секулић: Госпа Нола

В. Петровић: Салашар

М. Бојић: Плава гробница

Д. Васиљев: Човек пева после рата

М. Црњански: Суматра, Стражилово, Сеобе I

Специфичности уметничког стварања у околностима II 
светског рата.

Усмена и ауторска књижевност

Б. Ћопић: На Петровачкој цести

Владимир Поповић: Очи

ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА

Стварање књижевноуметничког дела и проучавање 
књижевности (стваралачки, продуктивни и теоријски односи 
према књижевности).

Читалац, писац и књижевно дело.

Д. Максимовић: Тражим помиловање

Б. Ћопић: Башта сљезове боје

Osnovne konstrukcije predikatske rečenice: subjektno-pre-
dikatna konstrukcija, rekcijske konstrukcije (s pravim i nepravim 
objektom), kopulativne konstrukcije. Priložne odredbe. Bezlične 
rečenice.

Imeničke sintagme. Tipovi atributa. Apozitiv i apozicija. Sroč-
nost.

LEKSIKOLOGIJA

Značenjski (semantički) i formalni odnos među leksemima 
(sinonimija, antonimija, polisemija i homonimija, metaforička i 
metonimijska značenja).

Stilska vrijednost leksema: leksik i funkcionalni stilovi, poetika 
leksika, leksičke varijante, dijalektizmi i regionalizmi, arhaizmi i hi-
storizmi, neologizmi, žargonizmi, vulgarizmi (povezati s uporabom 
rječnika).

Gramatike i rječnici srpskog jezika.

PRAVOPIS

Transkripcija riječi iz stranih jezika. Interpunkcija.

KNJIŽEVNOST

MODERNA

Moderna u europskoj i srpskoj književnosti.

Poetika moderne (impresionizam i simbolizam).

B. Popović: Antologija novije srpske lirike (Predgovor)

A. Šantić: Pretprazničko veče, Veče na školju, Moja otadžbina

J. Dučić: Zalazak sunca, Jablanovi, Suncokreti

M. Rakić: Iskrena pesma, Dolap, Nasleđe

V. Petković Dis: Tamnica, Možda spava, Nirvana

B. Stanković: Koštana, Nečista krv

MEĐURATNA I RATNA KNJIŽEVNOST

Europska književnost u prvim desetljećima 20. stoljeća (pojam, 
karakteristike, značaj), manifesti futurizma, ekspresionizma i nadre-
alizma.

Književni pokreti i struje u srpskoj književnosti između dva rata 
(ekspresionizam, nadrealizam, zenitizam, socijalna književnost).

I. Sekulić: Gospa Nola

V. Petrović: Salašar

M. Bojić: Plava grobnica

D. Vasiljev: Čovek peva posle rata

M. Crnjanski: Sumatra, Stražilovo, Seobe I.

Specifi čnosti umjetničkog stvaranja u okolnostima II. svjetskog 
rata.

Usmena i autorska književnost

B. Ćopić: Na Petrovačkoj cesti

Vladimir Popović: Oči

PROUČAVANJE KNJIŽEVNOG DJELA

Stvaranje književnoumjetničkog djela i proučavanje književno-
sti (stvaralački, produktivni i teorijski odnosi prema književnosti).

Čitatelj, pisac i književno djelo.

D. Maksimović: Tražim pomilovanje

B. Ćopić: Bašta sljezove boje
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Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 

51/00), a u vezi s člankom 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08. i 86/09.) te 
člankom 30. stavkom 2. i stavkom 5. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novi-
ne«, broj 63/08), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

ODLUKU
O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU SRPSKOG JEZIKA ZA OSNOVNE ŠKOLE S NASTAVOM NA SRPSKOM 

JEZIKU I ĆIRILIČNOM PISMU (model A)

I.
Ovom se odlukom donosi Nastavni plan i program srpskog jezika za osnovne škole s nastavom na srpskom jeziku i ćiriličnom 

pismu po modelu A.

САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ
Битна обележја и најзначајнији представници српске 

књижевности.
М. Лалић: Лелејска гора
Д. Ћосић: Корени
А. Тишма: Употреба човека
Д. Михајловић: Кад су цветале тикве
Д. Киш: Гробница за Бориса Давидовича
Д. Ковачевић: Балкански шпијун
М. Павић: Хазарски речник
М. Павловић: Реквијем
Преглед савремених завичајних књижевних стваралаца.

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 
На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и 

систематизују основни књижевнотеоријски појмови.
Лирика. Лирско изражавање: стваралачке могућности 

посредовања језика између свести и стварности, асоцијативно 
повезивање разнородних појмова, сугерисање, подстицање и 
упућивање, читаочева перцепција, јединство звукова, ритмова, 
значења и смисла.

Епика. Структурни чиниоци прозног дела: објективно и 
субјективно приповедање, фиктивни приповедач, померање 
приповедачког гледишта, свезнајући приповедач, ток свести, 
уметничко време.

Типови романа: роман лика, простора, степенасти, 
прстенасти, паралелни, роман тока свести, роман-есеј, 
дефабулизован роман.

Драма и позориште, телевизија, филм.
Путопис. Есеј. Књижевна критика.
Повезивање градива са истим раздобљем у Историји, хрватској 

и светској књижевности, Музичкој и Ликовној култури.

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Расправа. Усмена и писмена оцена, критика, расправа и 

излагање.
Приватна и службена говорна комуникација. 

Комуникацијски бонтон.

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Писмене вежбе: новинарска вест, чланак, извештај. 

Интервју, коментар.
Допис, жалба, молба и сл.
Два школска писмена задатка годишње. и два домаћа 

задатка месечно.

SUVREMENA KNJIŽEVNOST

Bitna obilježja i najznačajniji predstavnici srpske književnosti.

M. Lalić: Lelejska gora

D. Ćosić: Koreni

A. Tišma: Upotreba čoveka

D. Mihajlović: Kad su cvetale tikve

D. Kiš: Grobnica za Borisa Davidoviča

D. Kovačević: Balkanski špijun

M. Pavić: Hazarski rečnik

M. Pavlović: Rekvijem

Pregled suvremenih zavičajnih književnih stvaraoca.

KNJIŽEVNOTEORIJSKI POJMOVI 

Na navedenim djelima ponavljaju se, proširuju, usvajaju i siste-
matiziraju osnovni književnoteorijski pojmovi.

Lirika. Lirsko izražavanje: stvaralačke mogućnosti posredovanja 
jezika između svijesti i zbilje, asocijativno povezivanje raznorodnih 
pojmova, sugeriranje, poticanje i upućivanje, čitaočeva percepcija, 
jedinstvo zvukova, ritmova, značenja i smisla.

Epika. Strukturni čimbenici proznog djela: objektivno i su-
bjektivno pripovijedanje, fi ktivni pripovjedač, pomicanje pripovje-
dačevog gledišta, sveznajući pripovjedač, struja svijesti, umjetničko 
vrijeme.

Tipovi romana: roman lika, prostora, stepenasti, prstenasti, pa-
ralelni, roman struje svijesti, roman-esej, defabulizirani roman.

Drama i kazalište, televizija, fi lm.

Putopis. Esej. Književna kritika.

Povezivanje gradiva s istim razdobljem u Povijesti, hrvatskoj i 
svjetskoj književnosti, Glazbenoj i Likovnoj kulturi.

KULTURA IZRAŽAVANJA

USMENO IZRAŽAVANJE

Rasprava. Usmena i pisana ocjena, kritika, rasprava i izlaganje.

Privatna i službena govorna komunikacija. Komunikacijski 
bonton.

PISANO IZRAŽAVANJE

Pisane vježbe: novinarska vijest, članak, izvještaj. Intervju, ko-
mentar.

Dopis, žalba, molba i sl.

Dvije školske zadaće godišnje i dvije domaće zadaće mjesečno.




