
Српски језик и култура у основним и средњим школама у Републици Хрватској 

(модел Ц) (SJK) 

 

УВОД 

Пред вама је предлог националнога курикулума наставног предмета Српски језик и 

култура по моделу Ц (SJK). Национални курикулуми наставних предмета део су система 

националних курикулумских докумената који је Оквиром националнога курикулума 

одређен као систем докумената којима се на националној нивоу исказују намере повезане 

са сврхом, циљевима, очекивањима, исходима, искуствима деце и младих особа, с 

организацијом васпитно-образовног процеса и с вредновањем. 

Сва национална курикулумска документа обликована су с идејом о детету и младој особи 

као средишњем учеснику васпитно-образовног процеса. Деци и младим особама, 

родитељима, васпитно-образовним радницима курикулумска документа јасно указују на 

васпитно-образовна очекивања и исходе које постављамо пред децу и младе особе. То су 

развојна и отворена документа које је могуће променити као одговор на потребе деце и 

младих особа, васпитно-образовних радника и установа, нових научних и технолошких 

сазнања и оних проистеклих из праксе. Националним курикулумима наставних предмета 

одређују се сврха, циљеви, структура, васпитно-образовни исходи и нивои њихове 

усвојености, учење и поучавање, повезаност с другим предметима, васпитно-образовним 

подручјима и међупредметним темама те вредновање усвојености васпитно-образовних 

исхода у предмету. 

Домени/концепти у организацији предметнога курикулума чине структуру градива 

одређенога предмета и протежу се током целог периода поучавања предмета. Унутар 

сваког домена/концепта одређени су васпитно-образовни исходи. 

Васпитно-образовни исходи представљају јасне и недвосмислене исказе о томе шта 

очекујемо од ученика у одређеном домену/концепту предмета на крају одређене године 

учења. Одређени су као пожељна знања, вештине и ставови који се напредовањем у 

васпитно-образовном систему усложњавају. Током година учења исходи чине 

заокружену, логичку целину учења и поучавања у одређеном предметном 

домену/концепту. Као целина током свих година учења и поучавања одређују укупна 

искуства учења у одређеноме предмету. 

Сваки исход обликован је као целина која, уз формулацију исхода, укључује и разраду 

исхода, препоруке за његово остваривање и опис нивоа усвојености.  



Читање исхода стога, осим на саму формулацију исхода, мора да буде усмерено и на 

остале његове компоненте. Разрада исхода укључује прецизније одређење активности и 

садржаја у склопу појединог исхода или групе исхода. За све исходе одређени су нивои 

њихове усвојености. Описи нивоа усвојености прецизније одређују дубину и ширину 

свакога исхода и описују очекивана достигнућа ученика на крају одређене године учења 

чиме се олакшава планирање и спровођење вредновања. Осим разраде самих васпитно-

образовних исхода, у већини курикулума наставних предмета наводе се и препоруке за 

њихово остваривање. Од ученика се очекује остваривање свих васпитно-образовних 

исхода. 

Позната је изрека да „вредиш онолико колико језика говориш“. Ипак, колико год је данас, 

у свету који је постао глобално село, важно говорити барем један страни језик, никако не 

бисмо смели да занемаримо ни свој, матерњи језик. Језик је важан део културног, 

националног, али и личног идентитета. Тим језиком изговарамо прве речи, приче и 

песме, учимо да казујемо своје мисли, осећања и доживљаје, њиме говоре наши 

родитељи и пријатељи. Матерњи језик стичемо, али увек га је потребно неговати. 

Језик је жива снага с којом је везана не само култура него и само постојање једног 

народа. (Иво Андрић) 

У непрестаној трци за временом и профитом, чему већи део човечанства данас робује, у 

ери глобализације, која поништава многе посебности народа и земаља замењујући их 

универзалним и помало безличним вредностима, многе културе се преплећу и развијају 

под утицајем других културних образаца. Ипак, свака од њих мора да задржи део своје 

аутентичности. Суштина духовнога развоја једног народа на најбољи начин се разуме 

проучавањем културне баштине и традиције.  

 

A. СВРХА И ОПИС ПРЕДМЕТА 

 

Српска национална мањина има богату традицију која је због сплета различитих 

историјских околности била суочена с бројним искушењима свог очувања. Због тога су 

многи обичаји током дугог периода изгубљени или потиснути. Данас, у измењеним 

околностима, унутар српског ентитета присутна је израженија тежња да се многи 

заборављени обичаји обнове и уткају у контекст савременога живота.  

Предмет Српски језик и култура намењен је припадницима српске националне мањине 

и свима који желе да га уче. Омогућава деци која живе у вишекултурној и вишеетничкој 

заједници детаљније учење о завичају, култури и обичајима народа с тога подручја, а у 



циљу бољег разумевања себе и властитог идентитета те упознавања и поштовања других, 

што је од изузетне важности за изградњу међукултурног друштва. 

Подстиче ученике на лични развој и изражавање, делотворну комуникацију с другима у 

различитим животним ситуацијама те учествовање у бројним активностима (учење, 

друштвене и културно-уметничке активности итд.). 

Учећи се поштовању других заједница у свом окружењу од најранијег узраста, деца се 

уче складном животу с другима. Сврха таквог приступа курикулуму предмета Српски 

језик и култура очување је и изградња националног и културног идентитета те 

обликовање зреле, одговорне, формиране особе позитивно оријентисане према друштву 

и култури. Да бисмо заиста могли да разумемо друге, пре свега морамо да познајемо и 

разумемо властиту културу и идентитет. Тако ћемо да подстакнемо и стално 

преиспитивање властитих ставова и погледа на свет, односно гледање из перспективе 

других и другачијих. 

Језик и култура својствени су човеку. Језиком комуницирамо, изражавамо ставове и 

припадност те усвајамо нова знања. Култура је нематеријална категорија која носи 

обележја средине у којој живимо, њене историје, традиције, обичаја и веровања. 

Осим језичких садржаја предмет укључује и стицање знања о Србији и њеној култури у 

ширем смислу (историји, културној и природној баштини, али и савременом животу) што 

ће да допринесе бољем разумевању властитог националног идентитета и развијању 

осећаја припадности. Веома је важно очувати властити културни идентитет који сваки 

народ и земљу чини јединственом и препознатљивом у свету.  

Језик је хранитељ народа. Докле год живи језик, докле га љубимо и почитујемо, њим 

говоримо и пишемо, прочишћавамо, дотле живи и народ, може се међу собом разумети 

и умно саједињавати, не прелива се у други. (Вук Стефановић Караџић) 

 

Б. ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦИЉЕВИ УЧЕЊА И ПОУЧАВАЊА ПРЕДМЕТА 

 

Ученици: 

1. комуницирају писаним и усменим изражавањем служећи се српским језиком и 

писмом  

2. упознају, негују, чувају и промовишу културу као део националног и културног 

идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности те 

осталим уметничким остварењима, чиме доприносе различитости вишекултурне 

средине у којој живе 



3. упознају, проучавају и чувају материјалну и нематеријалну баштину свог народа 

што доприноси изградњи личног идентитета 

4. креативно се изражавају ликовним, музичким и књижевним стварањем, исказују 

свој доживљај уметничких дела чиме изграђују отворени дух за разумевање 

различитих култура и начина живота.  

 

 

В. ДОМЕНИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК И КУЛТУРА 

(МОДЕЛ Ц) 

Курикулум Српског језика и културе по моделу Ц подразумева учење о властитој 

култури које ствара темеље за неговање културне различитости. Важна одредница овога 

подручја јесте да и деца припадника већинског народа уче о мањинским културама као 

делу заједничке културне баштине. Унутар подручја развијају се вештине изражавања, 

критичког мишљења, креативности те споразумевања и међуљудског деловања. 

Језичком комуникацијом изражава се културно наслеђе и преноси култура живљења, 

размењују се идеје, мишљења и осећања те вредности, норме и обичаји српске заједнице. 

Васпитни садржаји и њихово повезивање с образовним темама подупиру изградњу 

националног идентитета ученика. Учећи о својим коренима, ученици ће да науче да цене  

свој језик и народ уз познавање и поштовање туђих. Међукултурно образовање тежи 

развијању одрживог начина живота у вишекултурном друштву изградњом разумевања, 

узајамног поштовања те дијалога међу припадницима различитих култура. Домени 

Говорим и пишем, Читам и стварам те То сам ја захтевају познавање властите културе, 

преиспитивање дубоко укорењених ставова, уверења, погледа на свет те развијају 

способност гледања из перспективе других и другачијих. Таква способност не развија се 

интуитивно, она се учи и стиче. Упознавање културе Срба и њихових обичаја, отварање 

комуникације, изградња односа с другима те развијање свести да је изградња заједнице 

у којој живимо једино могућа уз укључивање свих њених учесника, нужно је не само 

ради подстицања процеса успостављања поверења међу припадницима различитих 

етничких група, већ и као припрема за живот у вишекултурној Европи. 

Избором предмета Српски језик и култура ученицима се пружа могућност да применом 

нових медија доживљај читања продубљују, деле и даље креативно развијају. Као 

активни учесници ученици бирају садржаје о којима желе да сазнају више (нпр. култура 

и обичаји у локалној заједници) и на тај начин стичу кључне квалификације, као што су 



компетенција читања, говора и медијска компетенција, које су изузетно значајне за 

активно учествовање у друштву. Новим методима повећава се интерес и мотивација 

ученика, остварује квалитетнија настава у којој ученици и учитељ стварају интерактиван 

и сараднички однос заснован на конструктивизму јер ученици сами стичу властито знање 

на темељу пређашњих искустава и властитих могућности. 

Заборавити претке значи бити поток без извора, стабло без корена. Изрека упозорава 

на важност очувања и неговања баштине коју преносимо на ученике. Нематеријална 

културна баштина обухвата разне облике и појаве стваралаштва, а посебно језик, говор 

и усмену књижевност свих врста, фолклорно стваралаштво у подручју музике, плеса, 

предаје, игара, обреда и обичаја, као и друге традиционалне народне вредности, умења и 

радиности. 

Традиционална култура непроценљив је део свеукупне културе свакога народа, вековима 

чувана и негована на истом месту на ком је и настала. 

 

ОПИС ДОМЕНА 

  

Говорим и пишем 

 

Језик је најважније, свеопште употребљавано оруђе којим располажу језичке заједнице 

и сваки појединац посебно. Смисао његовог постојања јесте комуникација, стога треба 

да буде разумљив, устаљен. Српски књижевни језик није идентичан свакодневном 

говору.  

Сврха домена Говорим и пишем јесте самостална вербална и писана комуникација на 

српском стандардном језиком и ћириличком писму. Ученици се оспособљавају за 

успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове писмене и усмене 

употребе и у различитим комуникацијским ситуацијама: говорник, слушалац, 

саговорник. Савладавањем основних законитости српског језика подстиче се љубав 

према матерњем језику, потреба његовог неговања и унапређења, као и разумевање 

важности књижевног језика за живот заједнице српске националне мањине, али и лични 

развој. Настава језика, савладавање ортоепском и ортографском нормом у функцији је 

оспособљавања ученика за правилну комуникацију на савременом српском језику. 

Ученик доживљава језик као низ могућности које му служе у изражавању. Своје знање 

човек традиционално преноси језиком. Тако свака нова генерација прима знања о 



прошлим генерацијама, ствара свест о будућим. Језик традицијом ураста у друштво. 

Човек традицију учи. 

Код ученика се изграђује језичка толеранција, обликује мишљење о говору мржње као 

негативној појави у друштву. 

 

Читам и стварам 

Домен Читам и стварам темељи се на књижевном тексту. Као стваралачка језичка 

делатност књижевност је саставни део свакодневног живота. Сврха овог домена јесте да 

се ученици упознају с књижевним стваралаштвом српских књижевника те да се подстиче 

стваралаштво на темељу властитог читалачког искуства. Осим развијања читалачке 

сличности, сличности интерпретације и вредновања књижевног текста, циљ је и развој 

креативне вербалне и невербалне комуникације, критичког мишљења и стваралаштва. 

Усавршавањем технике читања и подстицањем позитивнога односа према читању 

ученици ће развијати разумевање, вредновање и тумачење различитих ауторских 

текстова српске националне књижевности, њихову интерпретацију те изражавање 

властитих ставова и размишљања. Читање текстова на матерњем језику, осим што 

обогаћује дух и вокабулар, позитивно утиче на став ученика према читању уопште. 

Упознавањем ученика с књижевним стваралаштвом српских књижевника развија се 

лични и национални културни идентитет што доприноси разумевању општекултурног 

наслеђа. 

 

То сам ја  

Сврха овог домена је да се ученику омогући упознавање обележја своје уже околине, 

места и завичаја у ком живи те Србије као државе. Учениково искуство полазиште је за 

избор садржаја и метода у креирању наставе. Активним учествовањем, стварањем и 

одговором на уметност ученик изражава своје ставове, критичко мишљење, искуства и 

осећања. Стиче сазнања о узроцима и последицама времена и простора на обичаје и 

начин живота, а проучавањем уметничких дела националне културе развија естетску 

зрелост и критичко размишљање. Ученик проучава, истражује, упознаје и описује 

историјске и важне личности, периоде и догађаје те упознаје географска обележја и 

природну разноликост Србије. Интегрисани приступ настави омогућава упознавање и 

прихватање себе као појединца с одређеним идентитетом у интеракцији с околином те 

развија спремност за изазове које доноси живот у вишекултурној заједници и Европи без 



граница. Духовне, моралне, уметничке и научне делатности неког друштва или периоде 

омогућавају ученицима прихватање и чување културних вредности и народних обичаја 

Срба у циљу разумевања и поштовања других култура. Изабране теме омогућавају развој 

целокупне особе и схватање појма живети различитости. 

 

 

 

 

Г. ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ИСХОДИ 

  

Васпитно-образовни исходи јасни су и недвосмислени искази очекивања од ученика у 

одређеном домену предмета Српски језик и култура у појединој години учења и 

поучавања. 

Говорим и 

пишем 

Читам и 

стварам 

То сам ја 
Традиција 

 

Култура 

 

Уметност 

 

Историја 

 

Географија 

 

Књижевност 

 
Језик 

 

Говор 

 

Изражавање 

 

Стварање 

 

Развој личности 

 

Креативност 



Исходима се одговара на најважније питање у целом васпитно-образовном процесу: шта 

ученици знају, могу да учине и које ставове/вредности имају развијене у одређеном 

организационом подручју. 

Исходи се одређују као знање, вештине, сличности, ставови/вредности које ученик стиче 

током свог школовања. Они исказују шта се од ученика очекује у одређеном предметном 

домену те појединој години поучавања предмета.  

Васпитно-образовне исходе чине: формулација исхода, разрада исхода и нивои 

усвојености исхода. Део је исхода и препорука која садржи упутства за њихово 

остваривање. 

Разрада васпитно-образовних исхода подразумева прецизније одређење активности и 

садржаја у склопу појединог исхода. Садржаји којима се остварују васпитно-образовни 

исходи из домена Читам и стварам већином су књижевна дела чији се списак налази иза 

таблице исхода.  

Од ученика се очекује остваривање свих васпитно-образовних исхода, али на различитом 

нивоу усвојености. 

 

 

Нивои усвојености васпитно-образовног исхода описно одређују ширину знања, дубину 

разумевања и степен развијености вештина и усвојености ставова у четири категорије 

(задовољавајући, добар, врло добар и изврстан). У овоме документу налази се само ниво 

усвојености „добар”. 

ОЗНАКА ОБЈАШЊЕЊЕ ОЗНАКЕ 

SJK OŠ Српски језик и култура, основна школа 

SJK SŠ Српски језик и култура, средња школа 

А. домен Говорим и пишем 

B. домен Читам и стварам 

C. домен То сам ја 



А.1. домен Говорим и пишем, први разред 

А.1.1. домен Говорим и пишем, први разред, први исход  

 

 

 

ИСХОДИ РАЗРАДА ИСХОДА 

васпитно-

образовни 

исходи на 

нивоу 

усвојености 

„добар“ на 

крају разреда 

1. разред ОШ − 3 часа 

А. Говорим и пишем 

SJK OŠ А.1.1.  

Ученик изговара 

гласове, речи и 

реченице на темељу 

слушаног текста, 

разговара служећи се 

фондом речи 

примерено узрасту. 

− правилно изговара гласове, гласовне 

скупове, речи и реченице 

− примењује основне принципе вођења 

разговора: започиње разговор, учествује 

у њему, пажљиво слуша саговорника 

− поштује правила пристојног обраћања 

− укратко образлаже своју идеју или 

предлог 

− разликује говорне карактеристике 

учитеља, родитеља, пријатеља 

− изговара 

гласове, речи, 

реченице 

према моделу; 

започиње 

разговор, пита 

и одговара на 

питања према 

властитим 

потребама; 

изражава 

потребе, 

мисли, 

осећања 

поштујући 

основне 

принципе 

вођења 

разговора  



SJK OŠ А.1.2. 

Ученик говори 

једноставне текстове у 

складу с језичким 

развојем и искуством. 

− препричава текст, илустративницу, 

позоришну представу (луткарску), 

анимирани филм, радио или ТВ 

емисију… 

− прича стваран доживљај и догађај из 

маште 

− описује на темељу посматрања особе, 

предмете, биљке, животиње из 

непосредног окружења (уочава, открива, 

упоређује…) 

− познаје значење речи којима се служи у 

свакодневној комуникацији и школским 

текстовима 

− служи се антонимима 

 

− говори 

једноставне 

текстове у 

складу с 

властитим 

искуством 

SJK OŠ А.1.3. Ученик 

пише кратак текст 

поштујући правописну 

норму. 

− пише велика штампана ћириличка 

слова 

− преписује реченице, краће текстове са 

задатком 

− самостално саставља кратак 

дескриптивни текст: описује (износи 

битна обележја) предмет или биће на 

темељу посматрања или сећања 

− попуњава једноставне формуларе 

личним подацима 

− самостално пише честитку и кратку 

поруку 

− поштује правописну норму 

− разликује и самостално ствара 

реченице различите по комуниколошкој 

функцији, правилно употребљава 

интерпункцијске знакове 

− пише речи и 

обликује 

кратке 

реченице 

користећи 

штампана 

ћириличка 

слова 



НАПОМЕНА:  Савлађивање ћириличких штампаних слова може да буде 

одгођено за други разред на темељу учитељеве процене.  

B. Читам и стварам 

SJK OŠ B.1.1.  

Ученик разуме 

прочитани 

књижевни/некњижевни 

текст. 

 

− изражава своја запажања, мисли и 

осећања након слушања/читања текста и 

повезује их с властитим искуством 

− казује о чему текст говори и препознаје 

књижевне врсте према облику у складу с 

језичким развојем и узрастом 

− износи мишљење о поступцима ликова 

те их упоређује с властитим поступцима 

и поступцима особа које га окружују 

 

− изражава 

своје мисли и 

осећања након 

читања текста; 

усмено 

одговара на 

питања о 

садржају 

текста и 

описује 

ситуације из 

свакодневног 

живота сличне 

онима у тексту 

 

SJK OŠ B.1.2.  

Ученик чита песме и 

краће текстове 

прилагођено 

текстуалној ситуацији и 

интонацији стандардног 

српског језика. 

 

− бира од понуђених 

књижевних/некњижевних текстова и 

чита их с разумевањем према властитом 

интересу 

− овладава интонацијом стандардног 

српског језика 

− прилагођава читање текстуалној 

ситуацији 

− препознаје екавски и ијекавски облик 

речи у изабраном тексту 

− бира међу 

понуђеним 

текстовима и 

чита текстове 

према 

властитом 

интересу; 

овладава 

интонацијом 

стандардног 

српског језика 

и прилагођава 

читање 

текстуалној 

ситуацији 



SJK OŠ B.1.3.  

Ученик се стваралачки 

изражава према 

властитом интересу 

и/или сличностима. 

− изражава се на завичајном говору 

− драматизује текстове и припрема се за 

извођење на стандардном српском језику 

− изражава се цртежом и покретом према 

властитом интересу и/или сличностима 

− саставља властити компаративни 

речник у који уноси речи на српском и 

хрватском стандардном језику, али и 

речи завичајног говора (ако постоје) 

− упоређује свој речник с речником 

осталих ученика ради богаћења 

властитог вокабулара 

− исказује 

своје интересе 

и/или 

сличности те 

према томе 

бира 

учествовање у 

драматизацији 

текстова и 

извођењу 

краћих 

скечева; 

илуструје 

текст 

C. То сам ја 

SJK OŠ C.1.1.  

Ученик упознаје 

традицију и обичаје 

своје породице и 

српског народа. 

− говори о себи и својој породици 

− говори о значајним породичним 

прославама празника (Васкрс, зимски 

обичаји, Божић, национални празници) 

− препознаје 

своју улогу и 

посебност, 

улогу и 

посебност 

других те 

интересе и 

вредности 

заједнице којој 

припада и 

доприноси 

  

 

SJK OŠ C.1.2.  

Ученик упознаје звучне 

примере музичких 

игара, напева, дечјих 

песама. 

− самостално или у групи изводи 

традиционалне музичке форме, 

бројалице, напеве, народне игре и дечје 

песме 

− слухом 

опажа 

музичко-

изражајне 

елементе и 



 − разликује традиционалну и модерну 

музику 

препознаје 

композицију; 

музички 

пример изводи 

самостално 

и/или у групи 

 

SJK OŠ C.1.3.  

Ученик се ликовно 

изражава на задату 

тему. 

− препознаје ликовне елементе српске 

народне традиције завичаја те их 

ликовно интерпретира различитим 

техникама 

− користећи се различитим техникама, 

израђује тематске украсе  

− ученик 

препознаје 

различите 

облике 

уметничког 

изражавања; 

изражава се 

ликовним 

језиком 

уносећи 

креативне 

елементе у 

израз  

 

2. разред ОШ − 3 часа 

А. Говорим и пишем 

SJK OŠ А.2.1. 

Ученик говори и 

разговара о темама из 

свакодневног живота, 

изражава мисли и 

осећања 

поштујући принципе 

вођења разговора. 

− разговара поштујући принципе вођења 

разговора: започиње разговор, учествује, 

слуша саговорника, окончава разговор 

− поштује правила пристојног обраћања 

− у кратким цртама износи своју идеју, 

тврдњу, објашњава је 

− уочава разлике између завичајног 

говора и језика којим се служи у настави 

српског језика и културе 

− разговара о 

темама из 

свакодневног 

живота у 

складу с 

властитим 

искуством и 

поштујући 

принципе 



− правилно интонира реченице различите 

по комуниколошкој функцији, потврдне 

или одричне 

− служи се деминутивима, 

аугментативима, речима супротнога 

значења, речима истога значења 

вођења 

разговора 

SJK OŠ А.2.2.  

Ученик говори кратке 

текстове једноставних 

структура у складу с 

темом. 

− препричава краћи приповедачки или 

информативни текст, позоришну 

представу, анимирани филм, ТВ или 

радио емисију на темељу упутства, 

издваја важне или занимљиве детаље 

− својим речима према плану описује 

предмет на основу непосредног 

посматрања  

− описује лик према плану описа 

− прича на задату тему 

− обликује и 

говори кратке 

текстове 

једноставних 

структура у 

складу с темом 

SJK OŠ А.2.3.  

Ученик пише писаним 

ћириличким словима 

реченице и кратке 

текстове поштујући 

правописну норму. 

− пише писаним ћириличким словима 

− гради нове речи  

− пише кратке реченице једноставне 

структуре 

− самостално пише кратак дескриптивни 

текст: описује предмет или лик на основу 

непосредног посматрања према плану 

описа 

− самостално пише поруку, честитку, 

позивницу, разгледницу 

− пише краћу причу на темељу задатих 

речи 

− поштује правописну норму 

− саставља и пише реченице различите 

по комуниколошкој функцији, 

потврдном или одричном облику 

− обликује и 

пише 

једноставне 

реченице и/или 

кратке 

текстове 

писаним 

ћириличким 

словима; 

примењује 

правописну 

норму 

примерено 

степену 

језичког 

развоја 



Напомена: Ученик ће писати писаним словима ћирилице само ако је 

савладао штампана ћириличка слова у претходном разреду. 

 

B. Читам и стварам 

SJK OŠ B.2.1.  

Ученик чита с 

разумевањем 

књижевни/некњижевни 

текст. 

− изражава своја запажања, мисли и 

осећања након слушања/читања текста и 

повезује их с властитим искуством 

− бира текстове међу понуђеним и чита 

их с разумевањем према властитом 

интересу 

− препознаје интонацију стандардног 

српског језика 

− препознаје екавски и ијекавски облик 

речи у изабраном тексту 

− изражава 

своја запажања 

о прочитаном 

тексту, 

повезује 

ситуације из 

свакодневног 

живота сличне 

онима у тексту 

 

 

 

 

SJK OŠ B.2.2.  

Ученик се стваралачки 

изражава према 

властитом интересу 

и/или сличностима. 

− изражава се на завичајном говору 

− драматизује краће текстове и припрема 

се за извођење на стандардном српском 

језику према властитом интересу и/или 

сличностима 

− изражава се покретом 

− користи се језичким вештинама и 

активним речником примерено развојном 

узрасту 

− разликује стандардни српски језик и 

завичајни језик у усменом и писменом 

изражавању 

− саставља властити компаративни 

речник у који уноси речи на српском и 

− исказује 

своје интересе 

и/или 

сличности те 

према томе 

бира 

учествовање у 

драматизацији 

текстова и 

извођењу 

краћих 

скечева; 

илуструје 

текст 



хрватском стандардном језику, али и 

речи завичајног говора (ако постоје) 

− упоређује свој речник с речником 

осталих ученика ради богаћења 

властитог вокабулара 

C. То сам ја 

SJK OŠ C.2.1.  

Ученик изграђује свој 

културни и национални 

идентитет. 

 

− препознаје обележја традиције свог 

народа или краја у ком живи 

− интерпретира дечје песме и игре  

− изводи дечју песму, народну игру или 

плес уз музичку пратњу  

− разликује традиционалне инструменте  

− препознаје елементе фолклорног 

ентеријера  

− препознаје елементе традиционалне 

кухиње 

− посећује и активно учествује у 

школским и ваншколским културним 

манифестацијама 

(Свети Сава, Бранкови дани, 

Дан матерњег језика…) 

− негује обичаје (Божић, Васкрс, 

обичајне игре и песме, упознаје 

православне манастире 

 

− изводи 

мелодијске и 

ритамске 

целине, 

уважава 

музичко-

изражајне 

делове; 

препознаје 

музички 

пример; 

описује 

културне 

догађаје и 

издваја 

догађаје који 

су му 

занимљиви 

SJK OŠ C.2.2. 

Ученик уочава и 

користи се појединим 

изворима и 

информацијама из своје 

околине изражавајући 

се о њима на креативан 

− користећи различите ликовне технике, 

илуструје причу, песму или књигу, 

изражава властити доживљај теме 

− израђује и обликује украсне и 

функционалне предмете од природних 

материјала 

− користи 

ликовне 

материјале и 

примењује 

поступке 

 



начин и служећи се 

различитим техникама. 

3. разред ОШ − 3 часа 

А. Говорим и пишем 

SJK OŠ А.3.1.  

Ученик говори и 

разговара у складу са 

задатом или изабраном 

темом, изражава своје 

мисли, потребе, 

осећања поштујући 

принципе вођења 

разговора. 

− пристојно разговара 

− прилагођава интонацију приликом 

изговарања речи, реченица, исказа, 

тврдњи 

− разликује дијалог од монолога 

− током разговора о некој теми износи 

своје тврдње, мишљења, идеје, 

образлаже их, слуша саговорнике и 

уважава њихово мишљење 

− одређује значење непознатих речи и 

фразеологизама на темељу ситуације и 

контекста у ком су употребљени 

− разликује завичајни говор од 

стандардног српског језика којим се 

служи на настави српског језика и 

културе те завичајни замењује 

стандардним 

− разговара о 

задатој теми 

и/или 

слободно 

изабраној 

теми; изражава 

своје потребе, 

мисли и 

осећања 

поштујући 

принципе 

вођења 

разговора 

SJK OŠ А.3.2.  

Ученик говори кратке 

текстове једноставних 

структура, разликује 

уводни, централни и 

завршни део говореног 

текста. 

− сажето препричава приповедачке 

текстове, позоришне представе за децу, 

игране филмове износећи кључне 

елементе и следећи ток догађаја 

− препричава информативне текстове 

− описује лик: изглед, понашање  

− описује природу на темељу 

непосредног посматрања 

− слуша и процењује говор у ТВ и радио 

емисијама за децу 

− говори 

кратке 

текстове 

једноставних 

структура; 

обликује 

уводни, 

централни и 

завршни део 



− приповеда на задату тему или слободно 

изабрани догађај, јасно структурира 

причу 

− сажето извештава о прошлом догађају 

(излет, посета библиотеци...) 

− користи се синонимијом да би избегао 

понављање 

SJK OŠ А.3.3.  

Ученик вођеним 

писањем обликује 

текстове једноставних 

структура о задатој или 

слободно изабраној 

теми те примењује 

правописну норму у 

складу са степеном 

језичког развоја. 

− пише писана ћириличка слова 

− примењује усвојену правописну норму 

− пише јасним и тачно обликованим 

реченицама, обликује разноврсне 

синтактичке конструкције 

− пише вођеним писањем према 

композицијском плану  

− пише кратак приповедачки текст о 

задатој или самостално изабраној теми, 

јасно структурира текст  

− саставља дескриптивни текст: опис 

лика (изглед, понашање, карактер), опис 

природе; јасно структурира текст  

− обликује вест или обавештење о неком 

догађају 

− самостално пише писмо, адресира га 

− служи се речима у основном и 

фигуративном значењу 

− пише кратке 

текстове 

једноставних 

структура о 

задатој или 

слободно 

изабраној 

теми; 

графички 

структурира 

текст 

поштујући 

правописну 

норму 

примерено 

степену 

језичког 

развоја 

B. Читам и стварам 

SJK OŠ B.3.1.  

Ученик чита с 

разумевањем 

књижевни/некњижевни 

текст. 

− исказује и објашњава своја запажања, 

мисли и осећања након слушања/читања 

текста те повезује садржај и тему с 

властитим искуством 

− бира књижевне и некњижевне текстове 

међу понуђеним и чита их с разумевањем 

према властитом интересу 

− исказује 

своје мисли и 

запажања о 

прочитаном 

тексту те 

повезује 

садржај и тему 



− служи се основним елементима добре 

дикције стандардног српског језика те 

прилагођава читање текстуалној 

ситуацији 

с властитим 

искуством; 

одговара на 

питања о 

тексту; 

овладава 

елементима 

добре дикције 

стандардног 

српског језика 

SJK OŠ B.3.2.  

Ученик се стваралачки 

изражава према 

властитом интересу 

и/или сличностима. 

− изражава се на завичајном говору  

− драматизује текстове и припрема се за 

извођење на стандардном српском језику 

према властитом интересу и/или 

сличностима 

− изражава се покретом и цртежом 

− користи се језичким вештинама и 

активним речником стандардног српског 

језика и завичајног говора  

− пише краће саставе на стандардном 

српском језику 

− проширује свој компаративни речник у 

који уноси речи на српском и хрватском 

стандардном језику, али и на завичајном 

говору (ако постоје) 

− користи се својим речником према 

потреби 

− упоређује свој речник с речником 

осталих ученика ради богаћења 

властитог вокабулара 

− исказује 

своје интересе 

и/или 

сличности те 

према томе 

бира 

учествовање у 

драматизацији 

текстова и 

извођењу 

краћих 

скечева; 

илуструје 

текст и црта 

стрип на 

основу 

прочитаног 

текста; пише 

краће саставе 

на српском 

језику 

C. То сам ја  



SJK OŠ C.3.1.  

Ученик уочава 

различитост особа, 

њихову важност и 

важност очувања 

завичајне, односно 

националне баштине. 

− демонстрира народне обичаје током 

прославе празника 

− израђује и излаже свој рад (плакат, 

презентацију, илустрацију, ликовни рад, 

практични рад и слично) 

− описује 

улогу и утицај 

специфичност

и завичаја те 

даје пример 

утицаја 

појединца на 

очување 

баштине  

SJK OŠ C.3.2.  

Ученик се с 

прихватањем односи 

према уметности, 

култури и културној 

баштини. 

 

− илуструје и ликовно обликује приче и 

легенде  

− израђује елементе домаће радиности  

− препознаје име композитора и назив 

композиције 

− изводи музички напев 

− обликује 

ликовно 

решење на 

тему приче или 

легенде; 

израђује 

елементе 

домаће 

радиности; 

препознаје 

композицију те 

изводи 

музички напев 

или игру 

4. разред ОШ − 3 часа 

А. Говорим и пишем 

SJK OŠ А.4.1.  

Ученик разговара и 

расправља о задатој или 

слободно изабраној 

теми поштујући 

принципе вођења 

разговора. 

 

− разликује српски књижевни језик 

(стандардни књижевни језик којим се 

говори у школи, којим су написане 

књиге, новине) од завичајног говора  

− учествује у спонтаној расправи и 

исказује своје идеје, запажања 

− завичајни говор замењује српским 

књижевним језиком 

− разговара 

и/или 

расправља о 

задатој или 

слободно 

изабраној теми 

поштујући 

принципе 



− језички израз прилагођава 

комуниколошкој функцији 

(формално/неформално) 

− циљано и са сврхом разговара 

поштујући усвојене принципе вођења 

разговора 

− износи и образлаже идеју, брани став, 

објашњава тврдњу примерено узрасту 

уважавајући саговорника и поштујући 

право на различит став 

− објашњава и примењује различита 

значења речи (вишезначност) и израза у 

говорним ситуацијама 

вођења 

разговора 

SJK OŠ А.4.2.  

Ученик говори кратке 

текстове једноставних 

структура усклађене са 

сврхом говорења. 

− разликује различите сврхе говорења: 

представљање, захвале, честитања, 

извињења, предлоге 

− сажето препричава приповедачке и 

информативне текстове, позоришне 

представе за децу, игране филмове 

− поштује хронолошки редослед догађаја 

издвајајући кључне догађаје и 

информације 

− описује предмете, ликове, појаве и 

односе међу њима 

− приповеда на задату тему или по 

властитом избору, држи се теме, јасно 

структурира казивање, правилно 

интонира реченицу, добро распоређујући 

основну и додатне информације 

− самостално излаже на темељу задатог 

истраживања 

− слуша и процењује говор у ТВ и радио 

емисијама за децу 

− говори 

кратке 

текстове 

једноставних 

структура у 

складу са 

сврхом 

говорења 



− одређује значење непознатих речи и 

фразеологизама на основу контекста у 

ком се користе 

− служи се речима и изразима у 

основном и пренесеном значењу 

SJK OŠ А.4.3.  

Ученик пише вођеним 

писањем текстове 

једноставне структуре у 

складу са сврхом те 

примењује правописну 

норму примерено 

степену језичког 

развоја.  

− пише писана ћириличка слова 

− примењује усвојену правописну норму 

− пише пуним и јасним реченицама, 

варира језички израз (ред речи у 

реченици, врсте и дужину реченице) 

− саставља опис сложенијих односа међу 

стварима, бићима, појавама јасно 

структуришући текст 

− пише приповедачки текст према плану 

и самостално изабраној теми јасно 

распоређујући садржај (увод, заплет, 

расплет) и одломке 

− на темељу самосталног или 

истраживања у групи саставља кратак 

излагачки текст 

− извештава о себи, пише кратак 

аутобиографски текст 

− прилагођава језички и стилски израз 

типу текста 

− пише кратке 

текстове 

једноставних 

структура у 

складу са 

сврхом и 

примаоцем 

B. Читам и стварам 

SJK OŠ B.4.1.  

Ученик чита с 

разумевањем 

књижевни/некњижевни 

текст. 

− исказује и објашњава своја запажања, 

мисли и осећања након слушања/читања 

текста те повезује садржај, тему и мотиве 

текста с властитим искуством 

− бира текстове за развијање читалачких 

навика и чита их с разумевањем према 

властитом интересу 

− исказује и 

објашњава 

своје мисли и 

запажања о 

прочитаном 

тексту и 

повезује 

садржај, тему и 



− објашњава разлоге властитог избора 

књига за читање и изражава свој став о 

прочитаном те препоручује књиге за 

читање 

− чита и казује различите врсте текстова 

поштујући основне елементе добре 

дикције стандардног српског језика  

 

мотиве с 

властитим 

искуством; 

бира текстове 

за читање 

према 

интересу те 

објашњава 

разлоге 

властитог 

избора 

SJK OŠ B.4.2.  

Ученик се стваралачки 

изражава према 

властитом интересу 

и/или сличностима. 

− служи се завичајним говором у 

усменом и писменом изражавању 

− драматизује текстове према властитом 

интересу и/или сличностима 

− изражава се покретом 

− користи се језичким вештинама и 

активним речником српског језика и 

завичајног говора примерено узрасту 

− пише краће песме и саставе на 

стандардном српском језику 

− сакупља властите радове у радну мапу 

пратећи властити напредак 

− проширује свој компаративни речник у 

који уноси речи на српском и хрватском 

стандардном језику, али и на завичајном 

говору (ако постоје) 

− упоређује свој речник с речником 

осталих ученика ради богаћења 

властитог вокабулара 

− разликује некњижевне речи од језичког 

стандарда 

− исказује 

своје интересе 

и/или 

сличности те 

према томе 

бира 

учествовање у 

драматизацији 

текстова и 

извођењу 

краћих 

скечева; 

илуструје 

текст и црта 

стрип; пише 

краће саставе и 

песме на 

српском језику 

C. То сам ја  



SJK OŠ C.4.1.  

Ученик одређује 

положај Србије на 

географској карти. 

− описује облик границе и државне 

симболе Републике Хрватске и 

Републике Србије (химна, застава, грб) − 

именује и показује на географској карти 

најважније културно-историјске 

споменике  

− именује, упоређује карактеристике свог 

завичаја с неким рељефима у Србији  

− користи се 

различитим 

изворима 

информација; 

објашњава 

положај 

Републике 

Хрватске и 

Републике 

Србије; 

сналази се на 

географској 

карти 

SJK OŠ C.4.2.  

Ученик развија став о 

очувању завичајне 

баштине те свест о 

националној 

припадности. 

− разговара и износи ставове о 

припадању неком народу 

− изводи химну и интерпретира песме 

повезане с празницима 

− описује најважније народне обичаје и 

најпознатије особе 

− издваја важније догађаје из завичајне 

историје 

− именује заштићена подручја свог 

завичаја 

− ликовно обликује рад на задату тему 

користећи се разним техникама и 

материјалима 

− описује 

важна 

достигнућа 

знаменитих 

Срба, 

организацију 

Републике 

Хрватске и 

Републике 

Србије те 

њихова 

национална 

обележја; 

препознаје и 

изводи 

музичко-

изражајне 

елементе 

композиције; 

обликује 



ликовни рад на 

задату тему 

5. разред ОШ − 3 часа 

А. Говорим и пишем 

SJK OŠ А.5.1.  

Ученик разговара и 

расправља о задатој или 

изабраној теми. 

− расправља, излаже идеју и брани став 

− служи се речима у основном и 

пренесеном значењу 

− у разговору/излагању служи се речима 

из компаративног речника 

− служи се синонимима 

− поштује правила комуникацијског 

бонтона 

− уочава важност језика за очување 

идентитета 

− разговара о 

свакодневним 

догађајима и 

својим 

интересима и 

примењује 

вештине 

активног 

слушања те 

поштује 

правила 

комуникацијск

ог бонтона 

SJK OŠ А.5.2.  

Ученик пише текстове 

једноставније структуре 

у складу са сврхом те 

примењује правописну 

норму примерено 

степену језичког 

развоја. 

 

− примењује усвојену правописну норму 

− пише текст према плану писања 

− саставља опис према задатој теми 

(особа, простор) 

− издваја наслов, држи се теме 

− пише писмо (службено, лично) 

− пише 

текстове 

поштујући 

правописну 

норму  

B. Читам и стварам 

SJK OŠ B.5.1.  

Ученик расуђује о 

књижевном/некњижевн

ом тексту на темељу 

искуства о свету око 

себе. 

− образлаже властити непосредни 

доживљај књижевног/некњижевног 

текста и повезује га са светом око себе 

− уочава и објашњава идеје и 

проблематику у вези са прочитаним 

текстом 

− описује 

властити 

доживљај 

текста, 

повезује га са 

светом око 



− упоређује властито мишљење о тексту 

с мишљењима других 

 

себе и 

упоређује га с 

мишљењима 

других 

ученика 

SJK OŠ B.5.2.  

Ученик се стваралачки 

изражава према 

властитом интересу 

и/или сличностима. 

− истражује и изражава се о теми која му 

је блиска служећи се завичајним говором 

− драматизује текстове на стандардном 

српском језику према властитом 

интересу, креира сценографију 

− изражава се покретом и плесом 

− служи се језичким вештинама и 

активним речником српског језика и 

завичајног говора у писању краћих 

песама и састава 

− допуњава свој компаративни речник у 

који уноси речи на српском и хрватском 

стандардном језику, али и на завичајном 

говору (ако постоје) 

− упоређује свој речник с речником 

осталих ученика ради богаћења 

властитог вокабулара 

− разликује некњижевне речи од језичког 

стандарда препознајући их као једнако 

вредне иако функционално другачије 

 

− исказује 

своје интересе 

и/или 

сличности те 

према томе 

бира 

учествовање у 

драматизацији 

текстова и 

извођењу 

краћих 

скечева; 

илуструје 

текст и црта 

стрип; пише 

краће саставе и 

песме на 

српском језику 

C. То сам ја  

SJK OŠ C.5.1.  

Ученик истражује 

различите културне 

факторе властитог 

идентитета и негује 

позитиван однос према 

− сакупља текстове, приче, легенде, 

илустративни материјал и слично из 

различитих извора те ствара мапе и 

збирке сакупљеног материјала 

− од сакупљеног материјала бира теме из 

историје Срба (праисторијски и антички 

− повезује 

сакупљене 

информације, 

описује 

илустративни 

материјал те 



српској културној 

баштини те према 

другим културама. 

период на простору данашње Србије и 

Хрватске, налазишта и локалитети на 

подручју Србије и Хрватске те 

досељавање Словена) које представља у 

облику малих пројеката 

спроводи 

властити мали 

пројекат; на 

темељу 

сакупљеног 

материјала 

доноси 

закључке о 

своме 

идентитету 

SJK OŠ C.5.2.  

Ученик истражује и 

упоређује различита 

обележја географског 

простора Србије.  

− претражује различите изворе и сакупља 

информације о главном граду и регијама  

− описује положај и начин живота 

појединих друштвених група 

 

− описује 

положај 

Србије и 

Хрватске; 

издваја и 

показује на 

географској 

карти 

природно-

географске и 

управне регије 

Србије 

 

SJK OŠ C.5.3.  

Ученик упознаје 

уметничка и 

традиционална дела 

музичке и ликовне 

уметности.  

− препознаје и разликује звучне 

карактеристике фолклорне музике 

− израђује плакат/презентацију и излаже 

о музичком или ликовном уметнику те 

износи своје мишљење  

− упознаје елементе народних ношњи 

Срба 

− препознаје 

контекст у ком 

се 

изводи/изводи

ла 

традиционална 

музика, 

разликује 

вокалну и 

инструменталн



у традицију, 

препознаје 

карактеристич

не 

инструменте 

по изгледу и 

обележју тона; 

препознаје 

дело ликовне 

уметности 

 

6. разред ОШ − 3 часа 

А. Говорим и пишем 

SJK OŠ А.6.1.  

Ученик обликује и 

говори текстове 

једноставних 

приповедачких и 

дескриптивних 

структура у складу с 

темом и према 

смерницама. 

− разликује различите 

сврхе говорења: личне, 

образовне и јавне 

− сажето препричава 

− описује, приповеда, 

извештава с различитих 

тачака гледишта 

− поштује хронолошки 

редослед догађаја 

издвајајући кључне 

догађаје и информације 

− описује предмете, 

ликове, појаве и односе 

међу њима 

− приповеда на задату 

тему или по властитом 

избору 

− држи се теме 

− одређује значење 

непознатих речи и 

− обликује и говори кратке 

текстове једноставних 

структура у складу са сврхом 

говорења 



фразеологизама на 

основу контекста у ком 

се користе 

− служи се речима и 

изразима у основном и 

пренесеном значењу 

SJK OŠ А.6.2. 

Ученик пише текстове 

једноставних 

приповедачких и 

дескриптивних 

структура у складу с 

темом и према 

смерницама. 

− пише дескриптивни 

текст (субјективан и 

објективан) 

− пише јасним, пуним, 

тачно обликованим 

реченицама 

− јасно структурира текст 

(уводни, централни и 

завршни део) 

− примењује правописну 

норму 

− служи се фондом речи с 

обзиром на узраст 

− пише обавештење о 

школским догађајима 

− пише краће извештаје о 

школским догађајима 

 

− обликује и пише текстове 

примењујући правописну 

норму 

B. Читам и стварам 

SJK OŠ B.6.1. 

Ученик исказује 

доживљај књижевног 

текста / самостално 

изабраног књижевног 

текста. 

− повезује и образлаже 

властита искуства и 

ставове те их упоређује с 

онима у 

књижевном/некњижевно

м тексту 

− образлаже значење 

изабраног 

− исказује доживљај текста, 

повезује и образлаже властита 

искуства и ставове те их 

упоређује с онима у тексту; 

уочава сврху текста; образлаже 

разлоге властитог избора 

текста  



књижевног/некњижевног 

текста и повезује га с 

властитим искуством 

− препоручује текст 

другим ученицима 

 

SJK OŠ B.6.2.  

Ученик се стваралачки 

изражава према 

властитом интересу 

и/или сличностима. 

− драматизује текстове и 

креира сценографију 

− користи се језичким 

вештинама и активним 

речником српског језика 

примерено узрасту 

− пише краће песме и 

саставе на стандардном 

српском језику 

− допуњава свој 

компаративни речник у 

који уноси речи на 

српском и хрватском 

стандардном језику, али и 

завичајног говора (ако 

постоје) 

− упоређује свој речник с 

речником осталих 

ученика ради богаћења 

властитог вокабулара 

− разликује некњижевне 

речи од језичког 

стандарда препознајући 

да су једнако вредне  

− исказује своје интересе и/или 

сличности те према томе бира 

учествовање у драматизацији 

текстова, креирању 

сценографије и извођењу 

краћих скечева; илуструје 

текст и црта стрип; пише краће 

песме и саставе на српском 

језику 

C. То сам ја  

SJK OŠ C.6.1. − описује одређену 

историјску личност, 

− бира историјску или 

географску тему, описује 



Ученик уочава и 

описује природно-

географска и 

друштвено-географска 

обележја Србије. 

износи своје спознаје те 

тумачи разлоге њене 

важности данас 

− спроводи ученичке 

пројекат о 

занимљивостима Србије  

− упоређује и описује 

географска обележја 

Србије 

− анализира податке 

сакупљене истраживањем 

на задату историјску тему 

(стварање првих српских 

држава, хришћанство, 

српски цареви) 

− излаже свој рад о 

историјским и 

географским обележјима 

Србије 

 

историјски развој српске 

државе и важност појединих 

историјских личности; свој рад 

излаже самостално или у групи 

SJK OŠ C.6.2.  

Ученик истражује дела 

културне баштине и 

традиције у 

обликовању културе 

српског народа. 

− описује карактеристике 

појединог музичког дела 

и износи свој утисак и 

мишљење 

− посматра, истражује и 

описује ликовна 

остварења српске 

културне баштине 

− израђује макету 

манастира  

− излаже рад о изабраном 

делу те износи мишљење 

о његовим одликама 

− препознаје дела српске 

културне баштине те уочава 

основне карактеристике 



7. разред ОШ − 3 часа 

А. Говорим и пишем 

SJK OŠ А.7.1.  

Ученик обликује и говори текстове 

сложених приповедачких и 

дескриптивних структура у складу с 

темом и према плану те образлаже 

властито мишљење. 

 

− разговара на задату 

тему 

− држи се теме и 

основне идеје коју 

поткрепљује 

одговарајућим 

детаљима 

− излаже став и 

брани идеју 

− представља свој 

рад (презентацију) 

− користи се 

примереном 

интонацијом и 

невербалном 

комуникацијом 

− поштује правила 

комуникацијског 

бонтона 

− обликује и говори 

текстове сложених 

приповедачких и 

дескриптивних 

структура у складу 

с темом и према 

плану писања; 

образлаже властито 

мишљење 

SJK OŠ А.7.2.  

Ученик пише текстове сложених 

приповедачких и дескриптивних 

структура у складу с темом и према 

плану писања. 

− пише текст према 

плану писања 

− користи се 

сложенијим 

реченичним 

структурама 

− пише јасним и 

пуним реченицама 

− служи се фондом 

речи примерено 

узрасту 

− обликује и пише 

текстове сложених 

приповедачких и 

дескриптивних 

структура у складу 

с темом и планом 

писања 



− поштује 

правописна правила 

и норму 

− исправља свој 

текст, критички чита 

написано, поправља 

текст и исправља 

грешке 

− пише портрет, вест, 

приказ, интервју 

 

B. Читам и стварам 

SJK OŠ B.7.1.  

Ученик тумачи књижевни/некњижевни 

текст на темељу властитог читалачког 

искуства. 

  

− тумачи 

књижевни/некњижев

ни текст на темељу 

властитог читалачког 

искуства 

примењујући 

књижевнотеоретска 

знања 

− објашњава утицај 

текста на стварање 

мишљења о себи и 

другима 

− образлаже властити 

избор књижевних и 

некњижевних 

текстова за читање и 

примењује знања с 

обзиром на тематику, 

ликове и начин 

излагања 

− тумачи текст и 

открива његово 

значење с обзиром 

на жанровска 

обележја и 

властито читалачко 

искуство; 

објашњава утицај 

текста на стварање 

мишљења о себи и 

другима; 

објашњава 

властити избор 

текста с обзиром на 

тематику и ликове 



− заступа властито 

мишљење и поштује 

мишљења других 

SJK OŠ B.7.2.  

Ученик се стваралачки изражава према 

властитом интересу и/или 

сличностима. 

− драматизује 

текстове и припрема 

се за извођење на 

стандардном српском 

језику, креира 

сценографију 

− изражава се 

покретом према 

властитом интересу 

подстакнут 

различитим 

искуствима и 

доживљајима 

− служи се говорним 

вредностима и 

активним речником 

српског стандардног 

језика и завичајног 

говора 

− пише песме и 

саставе на 

стандардном српском 

језику 

− допуњава свој 

компаративни речник 

у који уноси речи на 

српском и хрватском 

стандардном језику, 

али и на завичајном 

говору (ако постоје) 

− исказује своје 

интересе и/или 

сличности те према 

томе бира 

учествовање у 

драматизацији 

текстова, креирању 

сценографије и 

извођењу краћих 

скечева; илуструје 

текст и црта стрип; 

пише песме и 

саставе на српском 

језику 



− критички упоређује 

свој речник с 

речником осталих 

ученика ради 

богаћења властитог 

вокабулара 

− разликује 

некњижевне речи од 

језичког стандарда са 

свешћу о томе да су 

једнако вредне  

C. То сам ја  

SJK OŠ C.7.1.  

Ученик изграђује позитиван став о 

важности наслеђа и властитог 

идентитета као српског, европскога 

грађанина и грађанина света 

исказујући поштовање према другима 

и другачијима. 

− расправља о 

важности идентитета 

за народ 

− израђује 

туристичке карте 

појединих регија 

Србије и Хрватске у 

којима живе Срби 

− посматра и описује 

архитектуру и 

значење културно-

историјских 

споменика Србије и 

Хрватске у 

подручјима у којима 

живе Срби 

− издваја, описује и 

повезује историјске 

периоде у развоју 

Србије као државе 

(Србија од 16. до 18. 

− описује 

разноликост 

културног наслеђа 

и важност очувања 

националне 

културе; 

наводи и повезује 

историјске периоде 

у развоју Србије, 

наводи примере 

културно-

историјских 

споменика у Србији 

и хрватским 

подручјима у 

којима живе Срби 

те описује њихове 

карактеристике 

 



века, Србија од 18. до 

20. века, српски 

устанци) 

− описује важне 

битке у историји 

Србије 

− издваја и описује 

важност српских 

великана (глумци, 

научници, спортисти 

и слично) 

SJK OŠ C.7.2.  

Ученик упознаје и истражује примере 

уметничке музике и ликовне 

уметности. 

− слуша изабране 

примере класичне 

музике, 

инструменталних 

дела и филмске 

музике те уочава 

њихове 

карактеристике 

− креира и 

представља рад о 

изабраном музичком 

делу, именује 

музичке примере и 

композиторе 

− посматра ликовна 

достигнућа значајних 

уметника, одређује 

период у ком су 

настала те уочава 

главне 

карактеристике 

− упоређује 

класичну, 

традиционалну и 

популарну музику 

према извођачком 

саставу, примени и 

контексту; 

препознаје ликовна 

дела значајних 

уметника и периоде 

у којима су настала 

8. разред ОШ − 3 часа 



А. Говорим и пишем 

SJK OŠ А.8.1.  

Ученик обликује и 

говори текстове 

сложених 

приповедачких и 

дескриптивних 

структура те 

једноставних дебатних 

структура у складу с 

темом и према 

смерницама. 

 

− обликује и говори текст у 

складу са сврхом говорења 

− обликује и говори текстове 

сложених дескриптивних и 

приповедачких структура те 

једноставних дебатних 

структура према смерницама 

− образлаже властито 

мишљење и стајалиште о 

различитим темама у складу с 

узрастом и властитим 

искуством те га процењује с 

обзиром на туђе ставове и 

мишљења 

− пише коментар, осврт 

− обликује и говори 

текстове сложених 

дескриптивних и 

приповедачких 

структура те 

једноставних дебатних 

структура и износи 

властито мишљење и 

став у складу с темом 

SJK OŠ А.8.2.  

Ученик пише текстове 

слободних 

дескриптивних и 

приповедачких 

структура. 

− планира садржај текста 

постављајући концепт и 

одређује главни циљ и 

подциљеве 

− бира и организује главне 

идеје у садржајно јасне и 

граматички тачне реченице 

обликујући их у одломке 

− ствара сложеније реченичке 

структуре 

− попуњава формални образац 

с основним подацима о себи 

− пише у складу с правописном 

нормом 

− обликује и пише 

текстове сложених 

дескриптивних и 

приповедачких 

структура у складу с 

темом и правописном 

нормом 

 

B. Читам и стварам 



SJK OŠ B.8.1. 

Ученик вреднује 

књижевни/некњижевни 

текст и повезује га с 

властитим искуством. 

− упоређује проблематику 

књижевног/некњижевног 

текста с властитим искуством 

− објашњава однос 

доживљеног искуства и 

искуства стеченог читањем 

текстова 

− тумачи властите ставове о 

тексту 

− образлаже разлоге властитог 

избора текстова 

− размишља о сврси текста, 

обележјима припадајућег 

жанра и аутора 

− објашњава однос 

доживљеног искуства и 

искуства стеченог 

читањем текста; расуђује 

текст и образлаже 

властите ставове; 

образлаже властити 

избор текста и описује 

његову улогу у складу с 

властитим искуством 

SJK OŠ B.8.2.  

Ученик се стваралачки 

изражава према 

властитом интересу 

и/или сличностима. 

− драматизује текстове и 

креира сценографију  

− изражава се покретом и 

плесом према властитом 

интересу подстакнут 

различитим искуствима и 

доживљајима  

− служи се говорним 

вредностима и активним 

речником српског језика и 

завичајног говора примерено 

узрасту 

− пише песме и саставе на 

стандардном српском језику 

− допуњује и свој 

компаративни речник у који 

уноси реч на српском и 

хрватском језику, али и на 

− исказује своје интересе 

и/или сличности те 

према томе бира 

учествовање у 

драматизацији текстова, 

креирању сценографије и 

извођењу краћих 

скечева; илуструје текст 

и црта стрип; пише 

песме и саставе на 

српском језику 



завичајном говору (ако 

постоји) 

− критички упоређује свој 

речник с речником осталих 

ученика ради богаћења 

властитог вокабулара 

− разликује некњижевне речи 

од језичког стандарда са 

свешћу да се ради о једнако 

вредним речима 

C. То сам ја  

SJK OŠ C.8.1.  

Ученик препознаје и 

описује националне и 

културне мотиве који 

су му познати из 

свакодневног живота, 

традиције, уметности и 

медија. 

− упознаје и истражује 

достигнућа у подручјима 

науке, уметности, технике, 

културе и спорта Срба 

− одређује и описује 

карактеристике класичне 

музике, опере те савремене 

музике и именује неколико 

представника  

− препознаје музички пример и 

наводи аутора 

− упознаје и истражује 

историјске периоде Србије те 

израђује презентацију на 

изабрану тему (Србија у доба 1. 

и 2. светског рата, модерно 

доба, Срби у Хрватској) 

− израђује туристичку карту 

Србије са свим обележјима и 

природним богатствима 

− описује национални 

симбол (у виду особе, 

уметничког, научног, 

културног, спортског 

достигнућа, посебности 

или природне лепоте и 

слично) те израђује и 

излаже презентацију 

SJK OŠ C.8.2.  − израђује рад у ком одговара 

на питања: Којим вредностима 

− описује улогу и 

положај Србије у Европи 



Ученик упоређује 

карактеристике своје 

националне културе с 

осталим културама на 

подручју Европе. 

тежим? Шта могу да научим од 

других? Како доприносим 

напретку заједнице? Како 

други утичу на мене? Како ја 

утичем на друге? 

− описује државно уређење 

Србије и њен положај и улогу у 

Европи 

те износи своје 

мишљење о важности 

неговања и очувања 

властитог националног 

идентитета; доноси 

закључке о важности 

толеранције и уважавања 

других и другачијих  

 

 

ТАБЛИЦА ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ 

 

1. 

разред 

− пише прву реч у реченици великим словом 

− пише великим словом властита имена и презимена људи и имена насеља 

или места која су му позната 

− пише реченични знак на крају реченице 

2. 

разред 

− у писању раставља речи на слогове на крају реда 

− препознаје и користи правописни знак цртица код растављања речи на 

слогове на крају реда  

− пише велико почетно слово: почетак реченице, имена, презимена, 

надимке, називе улица, тргова и насељених места у ближем окружењу, 

имена установа с којима се ученик свакодневно сусреће 

− пише реченичне знакове на крају реченице 

− правилно пише негације (речце не и ни) 

− правилно пише речцу ли у упитним реченицама 

3. 

разред 

− раставља речи на слогове на крају реда 

− препознаје и користи правописни знак цртица 

− употребљава ознаке за мерне јединице 

− пише велико слово: називе улица, тргова, насељених места, вода и гора у 

завичају, небеских тела 



− примењује правила писања вишечланих имена с којима ученик долази у 

додир 

− пише две тачке и запету у набрајању 

4. 

разред 

− раставља речи на слогове на крају реда 

− препознаје и користи правописни знак цртица 

− употребљава ознаке за мерне јединице 

− пише велико слово: називи улица, тргова, насељених места, географских 

назива у завичају, небеских тела 

− примењује правило писања вишечланих имена с којима ученик долази у 

додир 

− пише две тачке и запету у набрајању 

− правилно пише скраћенице вишечланих назива 

− разликује управни и неуправни говор у писму; правилно користи две 

тачке, црту и наводнике у писању управног говора 

− правилно пише присвојне придеве изведене од властитих имена 

− пише ознаке за мерне јединице 

5. 

разред 

− пише у складу с граматичком нормом предлоге с/са, к/ка испред 

прототипних и честих речи које почињу сугласником или сугласничким 

групама с, ш, з, ж, к, пс, кс и личном заменицом 

− пише у складу с правописном нормом: пише прототипне и честе речи у 

којима су гласови ч, ћ, џ, ђ, двоглас ие (речи у којима је проведена гласовна 

промена); пише велико и мало слово у прототипним и честим придевима 

на -ски, -шки, -чки, -ев, -ов, -ин; пише велико слово у изразима/именима 

која садрже једну или више речи (географски називи у ближемокружењу); 

пише запету одвајајући узвик од остатка реченице 

 

6. 

разред 

− тачно пише облике у футуру првом, потенцијалу, перфекту и аористу 

− пише у складу с правописном нормом: пише прототипне и честе речи у 

којима су гласови ч, ћ, џ, ђ, двоглас ие (изведенице); пише велико слово у 

изразима/именима која садрже једну или више речи (географски називи у 

ширему окружењу); пише правописне знакове ради правилног читања и 



разумевања текста; пише правописне знакове растављајући текст на 

реченице и реченичке делове 

7. 

разред 

− пише у складу с правописном нормом: пише прототипне и честе речи у 

којима су гласови ч, ћ, џ, ђ, двоглас ие (позајмљенице, туђице); пише 

велико слово у изразима/именима која садрже једну или више речи 

(празници, културне, уметничке, политичке, научне и друге друштвене 

приредбе); пише запету ради одвајања независних делова реченице 

(дозивање, узвик) и у набрајању речи и реченица; пише прототипне и честе 

скраћенице  

8. 

разред 

− пише у складу с правописном нормом: пише прототипне и честе речи у 

којима су гласови ч, ћ, џ, ђ, двоглас ие (неологизми); пише велико слово у 

изразима/именима која садрже једну или више речи (установе, друштва, 

покрети, периоди, историјски догађаји); пише запету у независно 

сложеним и зависно сложеним реченицама; пише честе речи из страних 

језика; правилно пише у вертикалном набрајању 

 

 

Средња школа 

Домен То сам ја оствариваће се кроз заједничке исходе од 1. до 4. разреда средње школе 

јер се у време глобализације знања циљеви поучавања мењају. Немогуће је очекивати 

акумулацију знања које се свакодневно експоненцијално повећава. Код ученика вреди 

развијати радозналост за промене у околини, подстицати их на истраживање уочене 

појаве и извођење закључака на основу посматраног. Такође је врло важно упућивати 

ученике на претрагу информација из различитих извора знања, подстицати критичко 

размишљање о информацијама које су доступне и саветовати коришћење информатичке 

технологије као средства информисања. Активности ученика, начини и методи рада те 

достигнућа усклађују се с узрастом ученика. 

 

 



ИСХОДИ РАЗРАДА ИСХОДА васпитно-образовни 

исходи на нивоу 

усвојености „добар“ 

на крају разреда 

1. разред − 3 часа 

А. Говорим и пишем 

SJK SŠ A.1.1.  

Ученик доживљава 

књижевни језик као 

средство уметничког 

изражавања. 

− истражује књижевни језик и 

аргументује у чему се све огледа 

његово нормирање или 

стандардизација 

− упоређује нестандардне и 

стандардне језичке варијанте  

− смешта развој књижевног 

језика код Срба у друштвени, 

историјски и културни контекст 

− записује речи те тако саставља 

свој компаративни речник 

− истражује, 

упоређује, анализира и 

аргументује 

специфичности 

књижевног језика те 

препознаје и записује 

речи које се разликују 

SJK SŠ A.1.2.  

Ученик пише, обликује и 

говори дескриптивне и 

приповедачке текстове. 

− одређује тему, облик, намену 

и сврху говорења у слободно 

изабраној теми 

− обликује тезе, концепт и 

логички структуриран текст 

према обележјима изабране 

врсте текста 

− с разумевањем се служи 

речима у складу с темом у 

обликовању говорених текстова 

− обликује и говори 

дескриптивне и 

приповедачке текстове 

и усклађује говорење 

са сврхом и 

комуникацијском 

ситуацијом 

B. Читам и стварам 

SJK SŠ B.1.1. 

Ученик интерпретира 

књижевни текст 

− интерпретира књижевни текст 

средњовековне и народне српске 

књижевности и повезује 

интерпретацију с тематским, 

− интерпретира 

књижевни текст и 

препознаје његова 

тематска, жанровска, 



средњовековне и народне 

српске књижевности. 

 

Ученик упознаје 

средњовековну и 

народну српску 

књижевност. 

 

Ученик интерпретира 

књижевни текст и 

повезује га с тематским, 

жанровским и стилским 

обележјима. 

жанровским, композиционим и 

стилским обележјима 

− чита, доживљава и тумачи 

књижевни текст 

− примењује раније стечене 

основне књижевнотеоретске 

појмове потребне за 

интерпретацију књижевног 

текста 

− упоређује уметничку 

интерпретацију стварности и 

историјске чињенице 

композициона и 

стилска обележја 

SJK SŠ B.1.2.  

Ученик самостално бира 

књижевни текст за 

читање. 

− самостално бира (међу више 

понуђених књижевних текстова) 

књижевни текст за читање 

− води дневник читања 

− организује клуб читалаца те 

другима даје предлоге и 

сугестије за читање 

− коментарише своје ставове, 

интересе и навике повезане с 

прочитаним 

− наводи основне одлике 

стилског периода прочитаног 

књижевног текста 

− изражава своје мишљење о 

прочитаном тексту 

− образлаже своје разумевање 

текста 

− самостално бира и 

чита књижевне 

текстове те води 

дневник читања и 

расправља о тексту; 

изражава своје ставове 

о прочитаном 



SJK SŠ B.1.3.  

Ученик истражује 

распрострањеност 

српских дијалеката 

(на географском 

подручју Републике 

Србије и Републике 

Хрватске). 

 

− истражује распрострањеност 

српских дијалеката, сакупља 

материјале из различитих извора 

− истражује, саставља 

и описује 

распрострањеност 

српског језика на 

дијалектолошкој мапи 

и уочава говорну 

разноликост српског 

језика на 

дијалектолошкој мапи 

C. То сам ја (1 − 4.р) 

SJK SŠ C.1. − 4.1.  

Ученик се активно 

укључује у упознавање 

различитих заједница и 

култура те освешћује 

вишекултурност. 

− израђује 

интервју/упитник/анкету/ 

портфолио с темама: процеси 

глобализације, развој друштва, 

миграције становништва, развој 

архитектуре, уметност као израз 

идентитета, интеркултурализам, 

разноликости у мом завичају, 

дискриминација, народни 

обичаји, знаменити Срби 

− користећи се 

различитим изворима 

информација, бира 

теме о којима ствара 

мапу, збирку, 

портфолио и слично; 

учествује у дебати и 

расправи у групи; 

износи своје мишљење 

о изабраној теми 

SJK SŠ C.1. − 4.2. 

Ученик ствара и 

дизајнира мрежну 

страницу, школски 

лист/блог/колумну или 

сценско дело о теми 

повезаној с националним 

мањинама. 

− самостално припрема и 

обликује властите радове у 

којима долази до изражаја 

креативност, иновативност, 

оригиналност, стваралачко и 

критичко мишљење (школски 

лист, колумна, блог, видео, 

кратки филм, телевизијска 

емисија, представа и слично) 

− међу понуђеним 

бира тему те обликује 

рад служећи се 

различитим 

материјалима, 

техникама и веб 

алатима 

SJK SŠ C.1. − 4.3.  

Ученик истражује и 

обогаћује свој идентитет 

новим димензијама 

− подстиче развој толеранције, 

објашњава настанак и развој 

предрасуда 

− наводи уставна и 

законска права 

националних мањина; 

наводи проблеме с 



упоређујући и 

вреднујући односе: 

локално − глобално, 

традиционално − 

модерно, модерно − 

постмодерно, већинско − 

мањинско, духовно − 

материјално, српски 

идентитет − 

вишекултурност. 

− креира пројекат на тему 

људских и мањинских права 

применљив у његовој околини 

− објашњава појам културног 

идентитета на властитом 

примеру  

којима се сусрећу 

припадници 

националних мањина; 

наводи начине и 

поступке интеграције 

националних мањина 

2. разред СШ − 3 часа 

А. Говорим и пишем 

SJK SŠ A.2.1.  

Ученик истражује 

почетак стандардизације 

српског језика. 

− објашњава и процењује 

важност рада Вука Караџића за 

српски језик и културу 

− анализира однос ћирилице и 

латинице и њихову употребу 

код Срба 

− износи основне чињенице о 

почетку стандардизације 

књижевног језика и правописа 

код Срба у првој половици 19. 

века 

− записује речи те тако саставља 

свој компаративни речник 

− истражује и тумачи 

основне чињенице о 

почетку 

стандардизације 

књижевног језика и 

правописа код Срба те 

препознаје, записује и 

објашњава речи које се 

разликују 

SJK SŠ A.2.2.  

Ученик пише, обликује и 

говори излагачке 

текстове и усклађује 

говор с комуникацијском 

ситуацијом, сврхом и 

слушаоцима. 

− бира тему о којој ће да пише, 

излаже, говори 

− припрема и обликује властите 

радове на завичајном говору или 

дијалекту 

− саставља једноставнији 

говорени или писмени текст 

− обликује и говори 

излагачке текстове и 

усклађује говор са 

сврхом и 

комуникацијском 

ситуацијом  



који је логичан, добро 

структуриран и стилски 

усклађен 

− с разумевањем употребљава 

речи у складу с темом и 

слушаоцима у обликовању 

писмених и говорних текстова 

− исказује стечену вештину 

говорења 

− говори пред аудиторијумом о 

темама из подручја језика, 

књижевности, културе 

B. Читам и стварам 

SJK SŠ B.2.1.  

Ученик истражује и 

објашњава друштвено-

историјски и културни 

контекст књижевног 

текста. 

− истражује и објашњава 

друштвено-историјски и 

културни контекст текстова из 

18. и прве половине 19. века 

− препознаје, оцењује и 

упоређује вредности барока, 

класицизма и просветитељства 

− наводи основне одлике 

стилских периода српске 

књижевности и повезује их с 

прочитаним књижевним 

текстовима 

− објашњава 

друштвено-историјски 

и културни контекст и 

његов утицај на 

значење књижевног 

текста 

SJK SŠ B.2.2.  

Ученик изражава своје 

мишљење и образлаже 

свој критички став о 

књижевном тексту на 

темељу читалачког 

искуства. 

− критички чита, образлаже и 

вреднује књижевни текст 

− образлаже своје разумевање 

текста 

− исказује своје мишљење о 

оном о чему текст говори 

− образлаже своје 

разумевање текста те 

исказује своје 

мишљење и запажање 

о тексту 



− аргументује свој критички 

став о књижевном тексту 

− примењује више метода, 

гледишта и компаративни 

приступ у тумачењу књижевног 

текста 

− изражава свој емоционални, 

естетски и сазнајни доживљај 

књижевног текста 

3. разред СШ – 3 часа 

А. Говорим и пишем 

SJK SŠ A.3.1.  

Ученик расправља о 

задатој теми. 

− ученик уз помоћ професора 

организује дебату на задату тему 

− организује тимове, истражује 

задату тему, пише аргументе на 

задату тему 

− расправља у складу са задатом 

темом и образлаже своје 

мишљење 

− служи се стандардним 

језиком, тачно изговара гласове, 

речи, акценте 

− примењује правила 

комуникацијског бонтона 

− припрема се према 

задатим упутствима и 

расправља ради 

уверавања 

саговорника у своје 

ставове и идеје те их 

процењује у складу с 

комуникацијском 

ситуацијом и 

комуникацијским 

бонтоном 

SJK SŠ A.3.2.  

Ученик објашњава 

разлоге настајања или 

застаревања речи. 

− препознаје и образлаже 

језичке и ванјезичке разлоге 

настајања или застаревања речи 

− разликује архаизме, историзме 

и неологизме на примерима 

− упознаје речнике српског 

језика и уме да се њима служи 

− образлаже језичке и 

ванјезичке разлоге 

настајања и 

застаревања речи; бира 

речи у складу с 

контекстом те 

препознаје и записује 

речи које се разликују 



− записује речи и тако саставља 

свој компаративни речник 

 B. Читам и стварам 

SJK SŠ B.3.1.  

Ученик објашњава утицај 

друштвено-историјског и 

културног контекста на 

примеру књижевног 

текста.  

 

− истражује и интерпретира 

друштвено-историјски и 

културни контекст текстова 

романтизма, реализма и модерне 

− препознаје, процењује и 

развија став према поетикама 

романтизма, реализма и 

модерне, упоређује их и 

објашњава разлику на темељу 

властитог читалачког искуства 

− наводи основне одлике 

стилских периода српске 

књижевности и повезује их с 

прочитаним књижевним 

текстовима 

− објашњава 

друштвено-историјски 

и културни контекст и 

његов утицај на 

значење књижевног 

текста 

 

SJK SŠ B.3.2.  

Ученик се стваралачки 

изражава према 

властитом интересу 

подстакнут различитим 

искуствима. 

− драматизује краће текстове 

− поставља сценографију 

− на темељу читалачког 

искуства изражава креативност 

− припрема и обликује властите 

радове у којима до изражаја 

долази иновативност, 

оригиналност и стваралачко 

мишљење 

− пише краћи синопсис 

− припрема сценске и драмске 

игре 

− исказује своје 

интересе и/или 

сличности те према 

томе бира учествовање 

у драматизацији 

текстова, креирању 

сценографије и 

извођењу краћих 

скечева 

4. разред СШ – 3 часа 

А. Говорим и пишем 



SJK SŠ A.4.1.  

Ученик расправља о 

слободно изабраној теми. 

− ученици самостално 

организују дебату на слободно 

изабрану тему 

− организује расправу и договор 

око избора тема 

− организује тимове, припрема 

се, пише аргументе на изабрану 

тему 

− расправља у складу с 

изабраном темом и образлаже 

своје мишљење 

− запажа, упоређује и тумачи 

битне, потребне, занимљиве и 

корисне информације и идеје 

− примењује технике активног 

слушања саговорника 

− тачно се служи стручном 

лексиком у складу с темом 

разговора 

− служи се стандардним 

језиком, тачно изговара гласове, 

речи, акценте 

− примењује правила 

комуникацијског бонтона 

− припрема се према 

задатим упутствима и 

расправља ради 

уверавања 

саговорника у своје 

ставове и идеје те их 

процењује у складу с 

комуникацијском 

ситуацијом и 

комуникацијским 

бонтоном 

SJK SŠ A.4.2.  

Ученик обликује и пише 

дебатне текстове.  

− ученик обликује и пише 

дебатне текстове и примењује 

правописна правила и обележја 

функционалног стила 

− пише коментар, критику, 

молбу, жалбу, захтев, пријаву, 

прилоге, извештаје с одржаних 

− обликује и пише 

дебатне текстове и 

примењује правописна 

правила и обележја 

функционалног стила 

у складу са сврхом 

текста; препознаје и 



такмичења, саставља записник, 

саставља пословни животопис  

− записује речи и тако саставља 

свој компаративни речник 

записује речи које се 

разликују 

 

B. Читам и стварам 

SJK SŠ B.4.1.  

Ученик процењује, 

упоређује, критички 

тумачи проблеме и идеје 

у књижевним 

текстовима. 

− процењује, упоређује, 

критички тумачи проблеме и 

идеје у књижевним текстовима 

авангардне и савремене 

књижевности 

− влада књижевном 

терминологијом и примењује је 

у тумачењу и вредновању 

књижевних текстова 

− процењује да ли је књижевни 

текст добро структуриран, да ли 

су идеје изложене прецизно и 

јасно 

− процењује и 

упоређује проблеме и 

идеје у књижевном 

тексту и влада 

књижевном 

терминологијом 

 

Е. ПОВЕЗАНОСТ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК И КУЛТУРА 

(МОДЕЛ Ц) С ОСТАЛИМ ПОДРУЧЈИМА, МЕЂУПРЕДМЕТНИМ ТЕМАМА И 

ОСТАЛИМ НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА 

 

Савлађивање српског језика као матерњег, као језика националне мањине или као другог 

језика, темељ је за учење током целог живота. 

Језик као основно средство изражавања и комуникације ученицима служи као посредник 

ка наставним садржајима и садржајима међупредметних тема, стога он директно утиче 

на успешност усвајања наставних садржаја.  

Предмет Српски језик и култура део је језичко-комуникацијског подручја и подразумева 

развој знања о себи и другима, одговорног понашања према говорницима других језика 

и припадницима других култура, уважавање различитих вредности, уверења и понашања 

и свест о неопходности сузбијања свих врста стереотипа, предрасуда, дискриминације. 



Ученици стичу знање на стандардном српском језику, развијају читалачке интересе, 

литерарне способности и способност критичког приступа. То подручје је најважније зато 

што је језик подлога свим осталим подручјима.  

Усвајањем васпитно-образовних исхода наставног предмета Српски језик и култура 

ученик развија комуникацијску компетенцију како би се оснажио за суочавање с новим 

животним ситуацијама и како би као активан и информисан грађанин одговорно деловао 

у јавном животу локалне, националне, европске и глобалне заједнице негујући суживот 

у различитости. Тиме се остварује и веза с друштвено-хуманистичким подручјем. 

Учењем о историји српског народа даје се допринос разумевању процеса који су 

обликовали људски род до данас, процеса који утичу на обликовање личних и 

колективних идентитета, развој вештина разматрања контекста, сагледавања догађаја из 

различитих перспектива. 

Повезаност с уметничким подручјем остварује се кроз исходе ликовне и музичке културе 

и уметности. Тим садржајима ученици богате и оплемењују слику о себи и свету, 

развијају креативност као начин размишљања и деловања. Код ученика се негују 

индивидуалне сличности, потреба за ликовним изражавањем, служе се традиционалним 

ликовним поступцима и материјалима као и савременим визуелним медијима. 

Учење о музици, као саставном делу свих светских култура, важно је у обликовању 

генеричких компетенција ученика. Активним учествовањем у музичком животу своје 

средине, мањинске заједнице доприносиће очувању, преношењу, обнављању и ширењу 

културног наслеђа, тумачиће поруку коју носи музика, изражавати осећања и ставове. 

У домену То сам ја, видљива је повезаност с наставним садржајима предмета Природа и 

друштво и Географија, што Српски језик и културу повезује с природњачким подручјем. 

Посматрањем и учењем о природи подстиче се одговорно понашање према природи и 

заједници, развија се свест о очувању околине, природне баштине и простора, усвајају се 

називи на српском језику. Географским описмењавањем код ученика се развија 

социјална осетљивост као и осетљивост за очување природне разноликости и подстиче 

солидарност. Проучавање географских обележја завичаја и Републике Србије доприноси 

доживљавању простора као основе националног идентитета. 

У предмет Српски језик и култура интегрисане су међупредметне теме: Грађанско 

васпитање и образовање, Лични и социјални развој, Употреба информационе и 

комуникацијске технологије. 



Развијањем одговорности, друштвеног и властитог идентитета, толеранције, уважавањем 

различитости, усвајањем знања о људским правима, дужностима и одговорностима, 

предмет је повезан с Грађанским васпитањем и образовањем. 

Веза с међупредметном темом Лични и социјални развој остварује се прихватањем 

одговорности, учествовањем у јавним наступима, сарадњом с другима, управљањем 

властитим емоцијама и понашањем, развијањем емпатије, уважавања и прихватања 

различитости. 

У сврху тражења информација, дељења и објављивања садржаја, задовољавања 

културних потреба комуникацијска технологија омогућава различита искуства учења, 

доприноси развијању одговорности и властитог интегритета.  

 

Ф. УЧЕЊЕ И ПОУЧАВАЊЕ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КУЛТУРА (МОДЕЛ Ц) 

 

Да би се постигли описани циљеви наставног предмета Српски језик и култура (модел 

Ц), важно је осмислити садржајно примерена и ученику занимљива, отворена и 

интегрисана методичка сценарија учења и поучавања с различитим активностима које 

подстичу интерес, дају конкретан смисао ономе што се учи и омогућавају ученику 

примену у стварним животним ситуацијама. 

Исправно осмишљен методички сценарио учења и поучавања укључује различите 

активности попут откривања игром, играња улога, решавања проблема, израде пројеката, 

израде визуелних приказа, причања прича, играња дидактичких игара, посета и сл. 

Ученик активно укључен у процес учења, у учионици или ван ње, тражи одговоре на 

различита питања, размењује информације, представља резултате и тако развија 

истраживачке, комуникацијске и социјалне вештине, али и ставове и вредности важне за 

свеукупан развој личности и личног идентитета. 

Због свега наведеног, у курикулуму наставног предмета Српски језик и култура (модел 

Ц) посебна пажња посвећена је емпиријском учењу и истраживачком приступу 

интегрисаном у процес поучавања и учења у свим концептима. 

Стратегије учења, методи и облици учења и поучавања повезују се с исходима домена 

Говорим и пишем, Читам и стварам и То сам ја. 

У првом разреду наставе српског говора с елементима националне културе није 

заступљено писмено изражавање јер српски нараштај похађа наставу на хрватском језику 



и прво усваја латинично писмо. Након обраде латиничнога писма у другом разреду 

почиње се с писменим изражавањем. Учење српског говора с елементима националне 

културе у првоме и другоме разреду треба да се одвија путем игре и ученику мора да 

представља задовољство, а не обвезу јер су деца у овом узрасту способна да верно 

репродукују оно што чују. 

 

Настава мора бити организована тако да сваком ученику буду омогућене што чешће 

вербалне активности јер само на тај начин може да се продуктивно савлада говор. У 

реализацији тих задатака учитељ мора да мотивише ученике максимално користећи се 

одговарајућим аудиовизуелним наставним средствима, илустрацијама, филмом, 

сликама, фотографијама, ТВ емисијама. Учитељ мора да подстиче ученике да се и они 

ангажују у сакупљању наставних средстава повезаних с темом која се обрађује 

(разгледнице, илустрације). 

Упознавање елемената националне културе Срба углавном се остварује упознавањем и 

приближавањем дела традиционалне књижевности, обичаја и традиције. Приликом 

обраде елемената националне културе треба да се поштују принцип постепености да би 

усвајање знања и информација ученицима било олакшано. 

 

Учитељ подржава и подстиче ученике да традиционалне мотиве искористе у креирању 

нових естетских решења у изради свакодневних употребних и украсних предмета. 

Очекује се побољшање конверзације и вештине презентовања, повећање интереса за 

проблеме заједнице и отварање према свету и вишекултурности.  

Улога учитеља јесте да омогући свеукупан развој сваког ученика поштовањем његовог 

интегритета и идентитета уз стварање безбедног и подстицајног окружења. 

Учитељева одговорност јесте да организује и води васпитно-образовни процес који 

укључује различите методе и облике рада, технике поучавања и стилове учења те да 

ученику понуди избор садржаја. Учитељ мотивише ученика да повезује своје искуство с 

новим информацијама те да развија компетенције, вештине, знања и поставља темеље 

целоживотног учења. Учитељ пружа ученику бројне могућности за практичан рад, 

критичко и креативно мишљење, решавање проблема, развој комуникацијских вештина, 

ставова и вредности. 

Учитељ мора да пружи ученицима емоционалну, социјалну и интелектуалну подршку, а 

однос између њега и ученика мора да буде сараднички и флексибилан с јасно одређеним 

правилима рада, понашања и међусобног уважавања. 



Важна улога учитеља је и праћење, вредновање и оцењивање. Учитељ мора да пружи 

потпуну и правовремену информацију о успешности учења и напретку ученика у циљу 

његовог усмеравања у том процесу, али и као подстицај и охрабрење да би се повећало 

самопоштовање и успешност као важан предуслов индивидуалног напретка. Ради 

остваривања потенцијала свакога ученика индивидуализација поучавања изузетно је 

важна јер ученици васпитно-образовне исходе савлађују различитим темпом, имају 

различите могућности, интересе и сличности те нивое предзнања. 

  

Неки исходи могу да се остваре радом на пројектима, у ванучионичким активностима, у 

сарадњи са школским библиотекарем у библиотеци и установама у окружењу те 

применом приступа учењу откривањем (истраживачко учење, дебатне групе, пројектни 

рад). Пројекат може да укључује самостално или вођено истраживање различитих 

материјала и информација, употребу различитих комуникацијских технологија, 

предавање уживо из градова које ученици упознају и истражују (Скајп, вебинар, 

конференцијска веза и слично). Искуствено учење нуди учитељу могућност употребе 

практичних радова и приказа традиције, обичаја, домаће радиности, традиционалне 

кухиње у свакодневном животу. На тај начин могу да се стварају збирке сликовног 

материјала, куварице, албуми фотографија, збирке игара и обичаја.  

Ученицима треба понудити могућност примене различитих компјутерских програма, 

игара и апликација које подстичу креативност и креативно стваралаштво из уметничког 

подручја те развој креативне интелигенције при чему могу да примене своје знање. 

Примена информационо-комуникацијске технологије може да послужи за подстицање и 

активније укључивање ученика у пројекат и саму наставу, а тиме и развој вештина и 

стратегија учења. У остваривању исхода ликовног подручја пожељно је да се користе 

природни материјали и еколошки моменат у смислу рециклирања различитих 

материјала. 

У учење и поучавање укључено је да учитељ одређује број књижевних текстова према 

броју часова у недељи и према доступности текстова, водећи рачуна о жанровској 

заступљености текстова (поезија, проза, драма), разноликој тематској заступљености 

повезујући их с интересима ученика и његовом животном стварношћу. Ученик чита 

најмање једно дело годишње према властитом избору. Препоручује се избор више 

кратких књижевних текстова примерених узрасту ученика. Уз избор дела српских аутора 

у вишим разредима препоручује се и упознавање ученика с делима завичајних аутора и 

завичајне народне књижевности ради упознавања богатства и разноврсности књижевног 



стваралаштва свог завичаја те мотивације у стваралачком изражавању ученика. У 

стваралачком изражавању ученика и стварању властитог компаративног речника 

остваривање исхода се прати, али не подлеже вредновању. 

За повезивање предмета са свакодневним животом примењује се учениково искуство, 

изворна стварност и све што можемо да употребимо као материјал или извор знања из 

учениковог окружења. Уз изворну стварност и уџбенике, служе се и интернетом, 

енциклопедијама, дечјим часописима, актуелним информацијама из медија, сарадњом с 

разним особама, установама и другим. 

Окружење у ком се одвија процес учења побуђује занимање ученика, одржава 

мотивисаност за учење и подстиче на активност. Различита окружења, у учионици и ван 

учионице, доприносе богатству искуства и успешности учења. Искуство првог активног 

учења дете стиче у непосредном окружењу и с онима који живе у њему – у својој 

породици у којој би требали да се поставе темељи за учење. Учење откривањем основ је 

за разумевање виших апстрактних појмова. 

Информационо-комуникацијска технологија омогућава нам и повезаност с ученицима 

или стручњацима у другим местима и различитим деловима државе и/или Европе. 

Позитивно и подстицајно окружење за учење остварује се и међусобним поверењем и 

уважавањем учесника у процесу учења, договарањем правила и узајамним помагањем. 

Осећај сигурности код ученика подстиче активност и квалитетније резултате рада. 

Одређивање времена потребног за реализацију појединих исхода део је аутономије 

учитеља и зависи од потенцијала разредног одељења као целине те о интересима, 

сличностима и вештинама ученика да усвоје прописана знања и развију вештине за 

поједини разред који самостално израђује сваки учитељ. 

Учитељ има слободу да примени различите начине организације рада и учења као што је 

рад у пару, групни рад, мале истраживачке групе, сарадничко учење уз комбиновање и 

груписање ученика како би што боље искористио потенцијале свих у разреду и осигурао 

успех свакога ученика и развој његове личности. Међувршњачким учењем и поучавањем 

ученик стиче и примењује знања и вештине, развија социјалну осетљивост, размењује 

мишљења и ставове, активно учествује и мотивисан је за учење и сарадњу. 

Важно је да се сваки облик груписања ученика унапред испланира с јасно одређеним 

упутствима, задацима и циљем те да се прати напредак сваког појединца у групи и рад 

групе у целини на темељу различитих метода самовредновања и вредновања. 

У зависности од броја ученика укључених у наставу српског језика и културе у 

поједином разредном одељењу, могу да се организују комбиноване групе ученика. 



Свако разредно одељење садржи одређене потенцијале које учитељ мора да препозна и 

да примени за успешније учење. Приликом планирања учења и поучавања треба водити 

рачуна о разредном одељењу као целини, али и о ученицима као појединцима који знања, 

вештине и ставове стичу на себи својствен начин. Учитељ мора да буде свестан да су 

ученици различити и своје поучавање да прилагоди различитим стиловима учења. 

 

Настава српског језика и културе поучава се унутар сатнице од два до пет часова недељно 

те се према броју часова прилагођава обимност наставних тема и број текстова. Документ 

који представља курикулум Српског језика и културе по Ц моделу израђен је на бази од 

три часа која су узета као средња вредност. Васпитно-образовни рад на језику и писму 

националне мањине обављају наставници из реда националне мањине који потпуно 

владају језиком и писмом националне мањине. Препорука је да се обезбеди посебна 

учионица или кабинет, али ако нема могућности за посебну учионицу, кабинет или неки 

други стални простор, пожељно је да се учитељу обезбеди могућност излагања радова, 

цртежа и плаката које су израдили ученици на паноима унутар или испред учионице у 

којој се одвија настава. Такође, пожељно је и успостављање наставе у струковним 

школама уз прилагођавање курикулуму струковних школа. 

 

У остваривању исхода наставе српског језика и културе нужна је и сарадња с 

удружењима и друштвима која се брину о очувању националне културе Срба, културно-

уметничким друштвима, локалном заједницом и сличним организацијама. Те 

организације могу да пруже подршку приликом набавке наставних материјала, звучних 

записа, текстова, књига и видео материјала на српском језику. 

 

Да би се задовољиле васпитно-образовне потребе ученика с потешкоћама, курикулум се 

прилагођава у складу са смерницама Оквира за подстицање и прилагођавање искустава 

учења те вредновање достигнућа деце и ученика с потешкоћама. 

Да би се задовољиле васпитно-образовне потребе надарених ученика, курикулум се 

прилагођава у складу са смерницама Оквира за подстицање искустава учења и 

вредновање достигнућа надарене деце и ученика. 

 

 



Г. ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ ИСХОДА У НАСТАВНОМ 

ПРЕДМЕТУ СРПСКИ ЈЕЗИК И КУЛТУРА (МОДЕЛ Ц) 

 

Вредновање у предмету Српски језик и култура (модел Ц) служи за сакупљање 

информација о достигнућима и напредовању ученика, као помоћ и мотивација у 

побољшању учења и као повратна информација учитељу о успешности стратегија и 

метода рада које је применио. Учитељ вредновање треба да планира изузетно пажљиво, 

као део процеса учења и поучавања, да га усклади с циљевима и очекиваним исходима 

учења те да га, због сложености садржаја и активности у овом предмету, спроводи 

поштујући когнитивну, друштвено-афективну и психомоторну јединственост и интересе 

сваког ученика. 

Елементи вредновања у учењу и поучавању наставног предмета Српски језик и култура 

произлазе из васпитно-образовних исхода концептуализованих у три домена: Говорим и 

пишем, Читам и стварам и То сам ја, указујући на различите аспекте знања, умења и 

вештина ученика. 

Елементи вредновања јесу: 

1. говорење 

2. читање и писање 

3. усвојеност знања 

4. истраживачке вештине и стваралачке способности. 

Елеменат говорење обухвата способност активног служења стандардним српским 

језиком у усменој комуникацији с учитељом, другим ученицима и изворним 

говорницима српског језика. Овај елеменат вреднује се у свим доменима учења и 

поучавања Српског језика и културе систематским праћењем и процењивањем 

напредовања сваког ученика кроз учестали контакт свих говорника и активним 

служењем српским језиком. 

Елеменат читање и писање обухвата усвојеност знања и развијеност вештина у служењу 

стандардним српским језиком кроз читање и писање, а исказује се нумеричком оценом. 

Елеменат усвојеност знања обухвата чињенично, концептуално и процедурално знање, 

односно познавање и разумевање књижевних те историјских и географских садржаја 

(завичај и Србија), а исказује се нумеричком оценом. 

Елеменат истраживачке вештине и стваралачке способности обухвата вредновање 

истраживачких вештина и стваралачких способности ученика у свим доменима, 

праћењем активности ученика и/или резултата тих активности. 



У свим доменима примењују се три приступа вредновању: вредновање за учење, 

вредновање као учење и вредновање наученог. 

Вредновање за учење спроводи се континуираним праћењем индивидуалних и групних 

активности ученика (провера разумевања и учениковог напредовања циљаним 

питањима, представљање радова ученика и њихових пројеката, опажања активности и 

понашања ученика током учења и поучавања), а служи за унапређивање и планирање 

будућег учења и поучавања. Вредновање за учење не резултира нумеричком оценом, већ 

квалитативном повратном информацијом о току процеса учења и размени искустава о 

процесима учења те усвојености знања, вештина и ставова. Тренутна достигнућа ученика 

упоређују се с његовим претходним достигнућима, а не са другим ученицима. Мотивише 

ученике на даљи рад. 

Вредновање као учење подразумева активно укључивање ученика у процес вредновања, 

а спроводи се поступцима који обухватају самовредновање и самопроцену ученика, као 

и ученичко вредновање и процену радова других ученика, чиме се ученици подстичу на 

овладавање стратегијама планирања властитог напредовања у усвајању знања, вештина 

и ставова ради постизања самосталности и преузимања одговорности за властито учење. 

У процесу вредновања као учења ученик процењује властито разумевање и познавање 

различитих поступака и метода којима развија способност учења стратегија учења, што 

је у овом предмету врло важно због бројних садржаја који се ученику нуде у сва три 

домена, а због кратког времена немогуће их је све остварити на настави, стога је на 

ученику да одабере садржаје које ће самостално, према властитом интересу, дубље да 

истражује и учи. 

Вредновање наученог подразумева процену нивоа усвојености знања и развијености 

вештина у односу на дефинисане васпитно-образовне исходе, њихову разраду те нивое 

усвојености. Резултира нумеричком оценом. Спроводи се континуирано, током или на 

крају одређеног планираног периода. Потребно је комбиновати писмено и усмено 

вредновање. Могу да се примене питања и задаци објективног типа те задаци са 

слободним одговорима. Препоручују се и аутентични задаци којима ученици могу да 

изразе властиту креативност и интерпретацију, а то су израда плаката, дневника, цртежа, 

сценарија, играње улога, истраживачки радови и др. 

На крају наставне године закључна (пр)оцена обликује се на темељу што више 

различитих информација о усвојености васпитно-образовних исхода код ученика. Иако 

распоређени у три домена, исходи у овом предмету обухватају садржаје из бројних 

подручја (језик, књижевност, историја, географија, ликовна и музичка култура), зато ће 



ученици према својим интересима и сличностима да покажу стечене компетенције на 

начин на који то њима највише одговара уз уважавање показатеља о учениковој већој 

или мањој склоности према одређеноме подручју. Стога закључна (пр)оцена није 

аритметичка средина појединачних оцена, већ је показатељ учениковог напретка у учењу 

и развијености вештина. За (пр)оцену у одређеној мери могу да се узму у обзир докази 

сакупљени вредновањем за учење (нпр. ученички радови и пројекти). Закључна 

(пр)оцена произлази из свих елемената вредновања у препорученом односу њиховог 

удела: 

 говорење 30 % 

 читање и писање 30 % 

 усвојеност знања 20 % 

 истраживачке вештине и стваралачке способности 20 %.  

Уз оцену у предмету учитељ даје процену нивоа развијености генеричких компетенција: 

одговорност, самосталност, самоиницијативност, комуникација и сарадња. 

 

 

 

 

ПРЕДЛОГ ТЕКСТОВА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ 

 

Предлог текстова за 1. разред основне школе 

 

Првак, Десанка Максимовић 

На излету, Симеон Маринковић 

Китова беба, Гвидо Тартаља 

Чик погоди, Јован Јовановић Змај 

Успаванка до девет, Григор Витез 

Добар ђак, Јован Јовановић Змај 

Лисица и гавран, народна басна 

Промућурна песма, Драгомир Ђорђевић 

Четири девојчице, Драган Лукић 

Лек, Момчило Тешић 

Нема за мачке школе, Григор Витез 

Зец и вук, Тома Славковић 



Ја сам чудо видео, шаљива народна песма 

Два јарца, Доситеј Обрадовић 

Две козе, Доситеј Обрадовић 

Ветар сејач, Мира Алечковић 

Јесења песма, Душан Радовић 

Хлеб, Владимир Андрић 

Јабука, Драган Лукић 

Да ли ми верујете, Душан Радовић 

Заврзлама, Мирослав Антић 

Са мном има нека грешка, Влада Стојиљковић 

Врабац и мачка, Јован Јовановић Змај 

Мудри дедица, народна прича 

Зимска песма, Јован Јовановић Змај 

Божић штапом бата, народна песма 

Свети Сава и ђаци, народна прича 

празничне песме 

Пада снег, Петар Стокић 

Пас и кућа, народна прича 

Пас и његова сенка, народна прича 

Санке, Гвидо Тартаља 

Бајка о лабуду, Десанка Максимовић 

Шапутање, Драган Лукић 

Ау што је школа згодна, Љубивоје Ршумовић 

Песме о знаковима, Ранко Симовић 

Голуб и пчела, народна прича 

Пролеће, Воја Царић 

Киша, Драгомир Ђорђевић 

Први лептир, Момчило Тешић 

Кад пролеће дође, Божидар Тимотијевић 

Свет, Јован Јовановић Змај 

Илустративница, Божидар Тимотијевић 

Славујак, народна песма 

Мачак и вук, народна прича 

Зечићи, Миленко Ратковић 



Дете и лептир, Јован Јовановић Змај 

Вуку Караџићу, Ранко Симовић 

Рђава шала, народна прича 

Пред огледалом, Андра Франићевић 

Две руке, Душан Радовић 

Деда и репа, руска народна прича 

Мати, Јован Јовановић Змај 

Бака, Десанка Максимовић 

Јежев одговор, Бранко Ћопић 

Хвалисави зечеви, Десанка Максимовић 

Тужибаба, Душан Радовић 

Први дан у школи, Бранко Ћопић 

Песма ђака првака, Бранко Ћопић 

Таши, таши, Јован Јовановић Змај 

Мали коњаник, Јован Јовановић Змај 

Орашчићи-палчићи, Десанка Максимовић 

Добар друг ти вреди више, Перо Зубац 

Сеница и дрво, Петар Стокић 

Смешна прича, Драган Лукић 

Пачја школа, Јован Јовановић Змај 

Лав и миш, Езоп 

Неће увек да буде први, Александар Поповић 

избор из народне епике (шаљиве приче, пословице, загонетке, брзалице, питалице) 

избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу 

                  

Предлог текстова за 2. разред основне школе 

 

Добри пријатељи, Јован Јовановић Змај 

Кад би мени дали, Бранислав Црнчевић 

Доживљаји мачка Тоше (одломак), Бранко Ћопић 

Смешно чудо, шаљива народна песма 

Кад би дрвеће ходало, Григор Витез 

Храбар дечак, Алекса Микић 

Хвала, Јован Јовановић Змај 



Чуо сам, Добрица Ерић 

Шаренорепа, Гроздана Олујић 

Дете, Љубивоје Ршумовић 

Тајна, Мирослав Антић 

Пардон, Драган Лукић 

Два јарца, Душко Трифуновић 

Во и миш, народна басна 

Прича о незахвалном мишу, Душан Радовић 

Марко Краљевић и орао, народна песма 

Звали магарца на свадбу, народна прича 

Зна он унапред, Гвидо Тартаља 

Пера као доктор, Јован Јовановић Змај 

Болесник на три спрата, Бранко Ћопић 

Сликарка зима, Десанка Максимовић 

Једнога дана, Љубивоје Ршумовић 

Мајка Јову у ружи родила, народна песма 

Два писма, Александар Поповић 

Седам прутова, народна приповетка 

Најлепша реч, Мира Алечковић 

Стара бака, Јован Јовановић Змај 

Медведичин син, Бранко Ћопић 

Висибаба и развигор, Бранко Ћопић 

Шума зове, Момчило Тешић 

Зец на спавању, шаљива народна прича 

Шаргарепа, Владимир Андрић 

Пролећно јутро у шуми, Момчило Тешић 

Школа, Драган Лукић 

Свети Сава и млад човек, Симеон Маринковић 

Жабља басна, Љубивоје Ршумовић 

Кад сам био велики, Мирослав Антић 

Зец и возач, Божидар Тимотијевић 

Бик и зец, народна басна 

Мали воз, Гроздана Олујић 

Кад почне киша да пада, Стеван Раичковић 



Пргав момак, Влада Стојиљковић 

Коњ и магаре, према Доситеју Обрадовићу 

Патак и жабе, Јован Јовановић Змај 

Дај ми крила један круг, Владимир Андрић 

Материна маза, Јован Јовановић Змај 

Сади дрво, Јован Јовановић Змај 

Сто вукова, Григор Витез 

Светлост у кући, народна прича 

Јелен, Добрица Ерић 

Маја код зубара, Стојанка Грозданов-Давидовић 

Прича о малом прсту, Душан Радовић 

избор из Антологије српске поезије за децу (приредио Душан Радовић) 

избор из енциклопедија и часописа за децу 

 

Предлог текстова за 3. разред основне школе 

 

Моје село, Добрица Ерић 

Ко где станује, Милан Мишић 

Септембар, Душан Костић 

Медвед и лисица, народна басна 

Бајка о извору, народна бајка 

Љутито мече, Бранислав Црнчевић 

Магарац у лављој кожи, Доситеј Обрадовић 

Самоћа, Бранко В. Радичевић 

Мачак отишао у хајдуке, Бранко Ћопић 

Марко Краљевић и бег Костадин, народна песма 

Писак локомотиве, Миленко Ратковић 

Тражим поштовање, Владимир Андрић 

Ветар и сунце, народна приповетка 

Зима, Душан Васиљев 

Свети Сава и сељак без среће, народна прича 

Први снег, Војислав Илић 

Чардак ни на небу ни на земљи, српска народна бајка 



Љубавна песма, Милован Данојлић 

Шта је највеће, Мирослав Антић 

Чудноват свјетски путник, Бранко Ћопић 

Лед се топи, Александар Поповић 

Пролећница, Јован Јовановић Змај 

Песма о цвету, Бранко Миљковић 

Звезда ругалица, Весна Алексић 

Прича о Раку Кројачу, Десанка Максимовић 

Домовина се брани лепотом, Љубивоје Ршумовић 

Зебе плашљивице, Десанка Максимовић 

Вук и јагње, народна басна 

Свијету се не може угодити, народна приповетка 

Шта је отац, Драган Лукић 

Циц, Бранко Радичевић 

Изокренута прича, Бранко Ћопић 

Зечеви нису најстрашљивији, српска народна приповетка 

Додир школе, Слободан Станишић 

Женидба врапца Подунавца, шаљива народна песма 

Једна смешна песма, Душан Радовић 

Зашто он вежба, Душан Радовић 

Двије сеје брата не имале, народна песма 

Славуј и сунце, Добрица Ерић 

Бајка о белом коњу, Стеван Раичковић 

Замјена, Бранко Ћопић 

У новом капуту, Јован Јовановић Змај 

Мали брата, Јован Јовановић Змај 

Башта сљезове боје, Бранко Ћопић 

Марко Краљевић и вила, народна песма 

Никад два добра, Јованка Јоргачевић 

научно-популарни и информативни текстови 

избор из књига, енциклопедија и часописа за децу 

 

Предлог текстова за 4. разред основне школе 

 



Друг другу, Драган Лукић 

Босоноги и небо, Бранислав Црнчевић 

Свитац пшеничар и воденичар, Добрица Ерић 

Хајдуци, Бранислав Нушић 

Бајка о дечаку и Месецу, Бранко В. Радичевић 

Наджњева се момак и девојка, народна песма 

Јесен, Војислав Илић 

Од пашњака до научењака, Михајло Пупин 

Позно јесење јутро, Исидора Секулић 

Кад смо били деца, Исидора Секулић 

Отац свира виолину, Весна Видојевић-Гајовић 

Златна рибица, Душко Трифуновић 

Прва љубав, Бранислав Нушић 

Стефаново дрво, Светлана Велмар-Јанковић 

Мјесец и његова бака, Бранко Ћопић 

Пепељуга, српска народна бајка 

Пепељуга, Александар Поповић 

Јуначка песма, Мирослав Антић 

Циганин хвали свог коња, Јован Јовановић Змај 

Стари Вујадин, народна песма 

Звездане луталице, Гроздана Олујић 

Виолина, Мирослав Демак 

Теслин мачак, Миодраг Новаковић 

Кроз васиону и векове, Милутин Миланковић 

Трешња у цвету, Милован Данојлић 

Мрав доброг срца, Бранислав Црнчевић 

Најбоље задужбине, народна прича 

Јетрвица адамско колено, народна песма 

Јеленче, народна песма 

Град, Јанко Веселиновић 

Има једна Марија, Драгомир Ђорђевић 

Бели вук, Војислав Царић 

Аждаја свом чеду тепа, Љубивоје Ршумовић 

Златно јагње, Светлана Велмар-Јанковић 



Ропство Јанковић Стојана, народна песма 

Златна јабука и девет пауница, српска народна бајка 

научно-популарни и информативни текстови 

избор из књига, енциклопедија и часописа за децу 

 

Предлози текстова за 5. разред основне школе 

 

Вила зида град, народна песма 

Ђачки растанак (одломак), Бранко Радичевић 

Песма о песми, Јован Јовановић Змај 

Зимско јутро, Војислав Илић 

Домовина, Душан Васиљев 

Поље, Јован Дучић 

Покошена ливада, Десанка Максимовић 

Лето на висоравни, Стеван Раичковић 

Шашава песма, Мирослав Антић 

Вашар у Тополи, Добрица Ерић 

Свети Саво, народна песма 

Женидба Душанова, народна песма 

Српска дјевојка, народна песма 

Еро с онога света, народна приповетка 

Поход на мјесец, Бранко Ћопић 

Међедовић, народна приповетка 

Дјевојка цара надмудрила, народна приповетка 

Прва бразда, Милован Глишић 

Чича Јордан (одломак), Стеван Сремац 

Хајдуци, Бранислав Нушић 

Тврдица (одломак), Јован Стерија Поповић 

Није вјера тврда у јачега, народна басна 

Мостови, Иво Андрић 

Небеска река, Гроздана Олујић 

Дечак и пас, Данило Киш 

Кирија, Бранислав Нушић 



Капетан Џон Пиплфокс 

Биберче, Љубиша Ђокић 

Шешир професора Косте Вујића (одломак) 

Хајдук на Дунаву, Градимир Стојковић 

обредне народне календарске песме 

епске народне песме старијих времена (о Немањићима и Мрњавчевићима) 

народне питалице, загонетке, пословице 

народне бајке, новеле, шаљиве приче и приче о животињама 

научно-популарни и информативни текстови 

Моји изуми, Никола Тесла 

Успомене, доживљаји, сазнања (избор), Милутин Миланковић 

 

Предлог текстова за 6. разред основне школе 

 

Чудесна справа, Бранко Ћопић 

Орлови рано лете, Бранко Ћопић 

Чудесни свитац, Добрица Ерић 

Свети Сава, Војислав Илић 

Савин монолог, Десанка Максимовић 

Прича о светом Сави, Матија Бећковић 

Најопаснија звер прашуме, Тибор Секељ 

Аска и вук, Иво Андрић 

Седефна ружа, Гроздана Олујић 

Краљ и чобанин, народна приповетка 

Јаблан, Петар Кочић 

свадбена народна лирика 

народне пословице о знању и мудрости 

породичне народне лирске песме 

епске народне песме о Косовској битки 

Молитва, Милутин Бојић 

епске народне песме о Марку Краљевићу 

Хајдук Станко, Јанко Веселиновић 

Наслеђе, Милан Ракић 

О пореклу, Десанка Максимовић 



Бели анђео из Милешеве, Вук Милатовић 

О, класје моје, Алекса Шантић 

Село, Јован Дучић 

Водопади Крке, Милош Црњански 

Географија, Бранислав Нушић 

 

Предлог текстова за 7. разред основне школе 

Подне, Јован Дучић 

Мртво море, Радоје Домановић 

Кашика, Антоније Исаковић 

Глава шећера, Милован Глишић 

Кажи ми, кажи (Ђулићи), Јован Јовановић Змај 

Светли гробови, Јован Јовановић Змај 

Међу својима, Владислав Петковић Дис 

Крвава бајка, Десанка Максимовић 

Јабука на друму, Вељко Петровић 

Покондирена тиква, Јован Стерија Поповић 

На Газиместану, Милан Ракић 

Кањош Мацедоновић, Стефан Митров Љубиша 

Живот и прикљученија, Доситеј Обрадовић 

Прича о кмету Симану, Иво Андрић 

Иво Сенковић и ага од Рибника, народна епска песма 

Мали Радојица, народна епска песма 

Поп Ћира и поп Спира, Стеван Сремац 

Народни посланик, Бранислав Нушић 

избор из усмене књижевности српског народа 

 

Предлог текстова за 8. разред основне школе 

Србија, Оскар Давичо 

Отаџбина, Ђура Јакшић 

Све ће то народ позлатити, Лаза Лазаревић 

Горски вијенац (одломак), Петар Петровић Његош 

Јама, Иван Горан Ковачић 



Очију твојих да није, Васко Попа 

Сеобе I (одломак), Милош Црњански 

Деобе (одломак), Добрица Ћосић 

Кроз мећаву, Петар Кочић 

Долап, Милан Ракић 

Увела ружа, Борислав Станковић 

Петријин венац, Драгослав Михаиловић 

Женидба Милића барјактара, народна песма 

Почетак буне против дахија (одломак), народна епска песма 

Немушти језик, народна приповетка 

Свети Сава и два супарника, народна приповетка 

Сумњиво лице, Бранислав Нушић 

Доживљаји Николетине Бурсаћа, Бранко Ћопић 

избор из савремене српске поезије и прозе 

избор из усмене књижевности српског народа 

 

ПРЕПОРУЧЕНЕ ВРСТЕ ТЕКСТА ПО РАЗРЕДИМА (ОСНОВНА ШКОЛА) 

 1. 

разред 

прича са сликама, кратка приповетка, бајка, дечја песма, кратки скеч, 

загонетка, народне песме − успаванке 

2. 

разред 

прича са сликама, кратка прича, бајка, дечја песма, кратки скеч, загонетка, 

пословица, басна, народне песме 

3. 

разред 

прича, приповетка, бајка, басна, лирска песма, загонетка, скеч 

4. 

разред 

песма, прича, приповетка, бајка, басна, скеч, дечји роман 

5. 

разред 

песма, бајка, басна, прича, анегдота, скеч, роман за децу и младе 

6. 

разред 

песма, прича, приповетка, бајка, роман за децу и младе, усмена 

књижевност, песме и приче савремених завичајних аутора 



7. 

разред 

песма, прича, приповетка, роман, аутобиографија, драмски текст 

8. 

разред 

песма, прича, роман, предања, комедија 

 

 


