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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
  

 

 

 

5-6. разред 

 

Најважнији циљ предмета српски језик и књижевност у 5-6. разреду је даље 

развијање способности разумевања и писања текста, које је засновано у нижим 

разредима, узимајући у обзир когнитивне процесе и специфичности узраста. 

Сходно Основном националном плану наставе ученик и на више поља треба да 

постигне више нивое образовања. Из аспекта умешности говора, говор ученика 5-6. 

разреда треба даље да се развија одговарајућом артикулацијом и интонацијом. 

Неопходно је да уме укратко да формулише сопствено мишљење о тексту који је чуо, 

да стално проширује свој фонд речи. Такође да настоји да се при говору прилагоди 

слушаоцима и ситуацији. Што се тиче читања, потребно је да буде у стању да чита и 

упоређује текстове различитог жанра, да буде у стању да о прочитаном у писаној 

форми формулише у неколико редова мишљење, као и да то и усмено изложи. Са 

аспекта писања текста треба да буде у стању да самостално напише краће текстове и да 

у различитим типовима текстова формулише доживљаје из штива, а из аспекта 

способности учења да постепено уобличи стратегије учења, да вежба самостално 

стицање знања и коришћење концепта за разумевање текстова различитих тема и 

жанрова. Са аспекта разумевања текста потребно је да располаже интерпретативном и 

рефлектирајућом стратегијом читања, да уме да тражи информације и повезаности у 

тексту. Са аспекта познавања књижевности неопходно је да путем читања текстова 

различитог жанра стекне основна знања о жанру, да осети варијације у теми и 

емоционалности, спољашње и унутрашње карактеристике лика, као и да усвоји појмове 

предвиђене наставним планом. Са аспекта способности моралног просуђивања ученик 

се упознаје са доживљајем самосталног прихватања дела, проживљавањем емпатије, 

као и конструктивности различитих култура и културне шароликости. 
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5. разред 

 

Тематске целине – језик Број часова 

Вештина говора, разумевање и стварање усмених текстова 5 

Читање, разумевање писаног текста 5 

Писање, формулисање 5 

Правопис 8 

Структура и значење речи 7 

Структура језика - Карактеристике српског гласовног система 8 

Структура језика - Гласовне промене 27 

Сумирање и писмени радови 7 

Укупан број часова за српски језик 72 

 

 

Тематске целине – књижевност Број часова 

Приче 12 

Народна поезија–лирске народне песме 24 

Приказивање појединца и заједнице, детета и одраслог у 

књижевним делима 

5 

Легенде и митови 7 

Мотиви природног окружења, породице и традиције 20 

Драме за омладину 8 

Усмене и писане карактеристике књижевних врста 9 

Коришћење појмова 7 

Сумирање и писмени радови 16 

Укупан број часова за српску књижевност 108 
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Језик 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 

Вештина говора, разумевање и стварање усмених 

текстова 

Број часова 

5 

Раније стечено 

знање 

Ученик изражава своје мисли резонски и разумљиво. 

У свакодневним контактима користи учтиве фразе; прилагођава 

стил говора саговорнику. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Настојање ка једноставном, разумљивом и језички добро 

формираном саопштавању. Помагање формирања изговора и темпа 

говора који одговара комуникацијској ситуацији. Коришћење 

одговарајућег говора у различитим говорним ситуацијама и сходно 

комуникацијском циљу (нпр.драмским играма и гласним 

изговарањем текста). Богаћење фонда речи приликом извештаја, 

причања приче, описа, карактеризације. 

Развијање слушног разумевања (нпр. изговарањем текста, 

драмским играма). 

Развијање склада између нејезичких знакова (нпр. мимике, 

гестикулације) и усменог саопштења. 

Знања/развојни захтеви Корелација 

Активно учешће у разним комуникацијским ситуацијама. 

Прилагођавање разним говорним ситуацијама имајући у виду 

комуникацијски циљ, уочавање, тумачење и стварање говорних 

ситуација, које одговарају комуникацијској ситуацији (простор, 

време, ликови). 

Коришћење одговарајућег фонда речи. Пажљиво праћење 

саговорниковог саопштења. Уочавање функционисања говора тела, 

мимике и визуелног контакта. 

Усавршавање изговора, артикулације и интонације. 

Вежбање интонације реченица и наглашавања речи, како приличи 

култивисаном свакодневном говору и говорним ситуацијама. 

Разлике и норме понашања у комуникацији између различитих 

узрасних група (одрасли-деца). 

Формирање свог мишљења, слушање и разумевање туђег 

мишљења. 

Верна и изражајна интерпретација наученог текста (меморитер). 

Драма и плес: 

cитуационе вежбе, 

стварање везе 

комуникацијом. 

 

Познавање 

природе: улога 

чулних органи 

човека, 

упознавање органа 

који учествују у 

стварању гласа. 

 

Визуелна култура: 

визуелна 

комуникација. 

 

Певање-музика: 

мелодија, 

интонација, боја и 

јачина гласа, 

ритам. 

 

Етика: 

cамоспознаја, 

људски контакти. 

Кључни појмови/ 

појмови 

Говорна ситуација, говор тела, гест, комуникацијски процес, 

мимика, нагласак, интонација, темпо говора. 
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Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Читање, разумевање писаног текста 

Број часова 

5 

Раније стечено 

знање 

Читање са разумевањем текстова на латиници и ћирилици, 

резимирање једноставних текстова на основу усмерених питања. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Развијање технике читања разним методама разумевања текста. 

Повезивање текста и слике која припада уз текст, препознавање 

међусобне зависности. Развијање способности препознавања 

грешака у читању и разумевању текста, коришћење одговарајуће 

стратегије за исправку. 

Знања/развојни захтеви Корелација 

Читање различитих текстова на глас и у себи. 

Гласно интерпретативно читање текста познатог садржаја. 

Примена и вежбање стратегија за читање и разумевање текста у 

штампаним и електронским текстовима. 

Уочавање и репродукција интонације различитих врста реченица 

при гласном читању. Читање са разумевањем и течно читање 

текстова на ћирилици и латиници. 

Оријентација у садржају, алфабетном (азбучном и абецедном) 

каталогу, коришћење речника. 

Сажимање садржаја текста својим речима. Истицање суштине. 

Упознавање са техникама разумевања текста. 

Визуелна култура: 

повезаност текста и 

слике. 

 

Информатика: 

тражење 

информација, 

оријентација. 

Кључни појмови/ 

појмови 

Изглед текста, садржај, алфабет (азбука и абецеда), порука. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Писање, формулисање 

Број часова 

5 

Раније стечено 

знање 

Коришћење индивидуалне технике писања. Искуство у наученим 

формулацијским жанровима, истицање суштине, растављање 

текста на мање тематске јединице. Добро познавање српског и 

мађарског писма (ћирилице и латинице). 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Даље развијање технике писања, формирање естетског и уредног 

изгледа писања. Развијање начина прикупљања материјала 

самостално и уз помоћ наставника. 

Упознавање нових метода стварања текста. 

Знања/развојни захтеви Корелација 

Развијање досадашње технике писања. 

Вежбе за припремање концепта, упознавање правила припреме 

концепта. 

Формулисање личних доживљаја, стварање краћих текстова у 

различитим типовима текста( нпр. приповетка од неколико 

редова, опис, карактеризација). 

Приказивање информативних текстова из свакодневног живота 

Информатика: 

тражење 

информација, 

оријентација, 

проналажење 

извора на 

интернету. 
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(нпр. СМС,електронско писмо, упутство за употребу). 

Карактеристике компјутерског текста, препознавање разлика и 

сличности између компјутерски и ручно писаног текста. 

Кључни појмови, 

појмови 

Концепт, приповетка, опис, карактеризација, електронско писмо, 

маргине, формат слова. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Правопис Број часова 

8 

Раније стечено 

знање 

Коришћење научених главних правописних правила у стварању 

текста.  

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Развијање свесности при коришћењу најчешћих и најосновнијих 

правописних правила. Упознавање најбитнијих правописних 

правила везаних за врсте речи и промену облика речи. Формирање 

самосталности при коришћењу средстава која помажу у правопису 

(Српски правописни речник). 

Знања/развојни захтеви Корелација 

Принципи фонетског писања. Основни елементи језичке реформе 

Вука Стефановића Караџића. 

Препознавање и свесна примена познатих правописних примера. 

Схватање разлика између српског и мађарског правописа и у 

свакодневном писању. 

Даље развијање правилног писања властитих имена. 

Тачно писање диктата и ћирилицом и латиницом. 

Информатика: 

типови слова и 

писања, 

географска имена, 

правилно писање 

информатичких 

израза. 

Кључни појмови/ 

појмови 
Српска азбука, фонетско писање, принципи изговора, одвајање. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Структура и значење речи 

Број часова 

7 

Раније стечено 

знање 

Искуство постојања значења речи и мимо његовог буквалног 

значења. 

Познавање хомонима, синонима и антонима. 

Правилно коришћење честих предлога заједно са именицама и 

другим врстама речи. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Богаћење фонда речи. Уочавање сличности и разлика у лексици 

српског и мађарског језика. 

Препознавање елемената речи. 

Уочавање метафора, речи пренесеног значења и сложеница које се 

јављају у народном и свакодневном језику. 

Знања/развојни захтеви Корелација 

Делови сложеница и откривање важнијих делова речи. 

Значење именице и глагола. 

Облик гласа и значење у речима. 

Мађарски језик и 

књижевност: фонд 

речи мађарског 
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Моносемантичке и полисемантичке речи, синоними. 

Препознавање једноставнијих повезаности међу језичким 

јединицама (нпр. елементи речи). 

Откривање и вежбање речи са пренесеним значењем, које се 

користе у свакодневном животу, кроз игру и писани текст. 

Коришћење једнојезичких речника и ђацима намењених 

приручника уз помоћ наставника. Богаћење фонда речи: идиоми, 

изреке, пословице. 

језика, формирање 

речи, повезивање 

речи. 

 

Страни језици: 

фонд гласова, 

фонетска и 

семантичка 

структура, фонд 

речи и правопис 

страног језика који 

се учи. 

Кључни појмови/ 

појмови 

Моносемантичке и полисемантичке речи, хомоними, корен речи, 

суфикси, наставци, падежи, предлози. Метафоричко значење, 

идиомске фразе, пословица, изрека. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Структура језика 

Број часова 

8+27 

Раније стечено 

знање 

Познавање и именовање научених врста речи. 

Формирање гласова (сугласници и самогласници). 

Глас „р“ као носилац слога у српском језику. Суфикси. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Посматрање структуре српског језика, детаљније испитивање 

речи, елемената речи и гласова. 

Увежбавање писања по изговору (фонетичко). 

Посматрање карактеристичног морфолошког понашања врста 

речи. 

Препознавање слојевитости језика (богатство речи). 

Знања/развојни захтеви Корелација 

Формирање речи: наставци, суфикси, предлози. Вежбе стварања 

речи. 

Врсте речи. 

Типови основних врста речи. Врсте речи: именице, придеви, 

заменице, бројеви. 

Именице. Промена именица–деклинација. Називи и појам падежа и 

њихова функција. Препознавање гласовних промена током 

мењања. 

Заменице–личне заменице. 

Врсте придева и њихова улога у тексту. Компарација придева. 

Структура и трајност глагола, коњугација, глаголска времена. 

Карактеристике српског гласовног система. Стварање гласова, 

уочавање начина стварања гласова. 

Самогласници. 

Сугласници: звучни и безвучни. 

Улога гласа „р“ у речима са нагомиланим сугласницима. 

Правилности гласовних промена. Звучност, непостојано а, 

прелазак л у о, јотовање, једначење по звучности и месту стварања, 

Мађарски језик и 

књижевност: 

богатство речи 

мађарског језика, 

стварање речи, 

синтагме, 

формирање гласа. 

 

Познавање 

природе: 

упознавање органа 

који учествују у 

формирању гласа. 

 

Певање-музика: 

мелодичност 

гласова (нпр. 

самогласници). 
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губљење, сажимање, палатализација, сибиларизација. 

Слојевитост српског језика у области богатства речи. 

Једноставне и сложене речи. 

Кључни појмови/ 

појмови 

Врсте речи, синоними, именице, придеви, заменице, бројеви, 

деклинација, глаголи, коњугација, синоними, самогласници, 

сугласници, звучност, непостојано а, прелазак л у о, јотовање, 

једначење, губљење, сажимање, палатализација, сибиларизација. 
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Књижевност 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Приче 

Број часова 

12 

Раније стечено 

знање 

Народне приче и бајке из нижих разреда. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Продубљивање знања о народним и уметничким причама. 

Препознавање карактеристика српског народног језика. 

Знања Pазвојни захтеви Корелација 

3-4 српске народне приче, 

неколико уметничких прича из 

светске књижевности. Бајке, 

басне, шаљиве приче. 

Нпр. Чардак ни на небу ни на 

земљи, Баш-челик, Немушти 

језик, Лав и миш. 

Славни сакупљачи прича, 

сакупљачи српских народних 

прича и бајки. 

Јунаци у бајкама. 

Карактеристике бајки (бројеви 

у бајкама), типични ликови. 

Груписање и типизација прича. 

Препознавање разлика и 

сличности између народних и 

уметничких прича на основу 

конкретних примера. 

Препознавање бројева и типичних 

ликова у причама и бајкама, опис 

њихових карактеристика. 

Главни ликови, именовање 

породичних односа (нпр. улога 

најмлађег сина и најмлађе 

кћерке). 

Груписање споредних ликова–

помажу или спутавају главни лик. 

Разговори на тему породичног 

живота. 

Учење напамет једне-две краће 

приче. 

Мађарски језик и 

књижевност: веза 

између мађарских и 

српских народних 

прича, ткз. 

мигрирајући 

мотиви. 

Кључни појмови, 

појмови 

Народна прича, уметничка прича, бројеви у бајкама, типични 

ликови. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Народна поезија–лирске народне песме 

Број часова 

24 

Раније стечено 

знање 

Народне песме које су учили у нижим разредима. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Препознавање и тумачење једноставнијих слика и илустрација 

које се појављују у књижевном тексту. Основна знања о жанру. 

Препознавање теме и тона лирског дела. 

Знања Pазвојни захтеви Корелација 

Порекло и подела лирских 

народних песама. 

Рецитовање народних песама 

(десетерац, осмерац). 

Упознавање лирских народних 

Кратка и једноставна тематска и 

стилистичка анализа народних 

песама уз помоћ наставника. 

Препознавање изражавања 

љубави, туге, среће и радости у 

Певање-музика: 

певање народних 

песама 

 

Мађарски језик и 
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песама различите тематике. 

Приказивање значајнијих 

сегмената породичног живота у 

народним песмама: нпр. рођење 

(успаванке), љубав, венчање 

(свадбарске песме), народни 

обичаји, верске песме 

(божићне, ускршње, 

ђурђевданске, ивањданске 

песме), песме за призивање 

кише (додолске), шаљиве 

песме, тужбалице.  

народним песмама. 

Свесно коришћење стручних 

израза у писању састава. 

Препознавање теме и 

расположења лирског дела. 

Препознавање основних особина 

народне поезије. 

књижевност: веза 

између мађарских и 

српских народних 

прича, ткз. 

мигрирајући 

мотиви. 

 

Историја, 

друштвено и 

грађанско 

образовање; српски 

народопис: cпоне 

које повезују живот 

мађарског и 

српског народа 

(суседство, 

заједничке 

историјске додирне 

тачке). 

Кључни појмови/ 

појмови 

Лирска народна песма, епски десетерац, осмерац, ритам, рима, 

атрибут, персонификација. 

 

 

Тематска целина/  

Развојни циљ 

Приказивање појединца и заједнице, детета и 

одраслог у књижевним делима 

Број часова 

5 

Раније стечено 

знање 

Романи за омладину из нижих разреда. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Драматизација историјских одломака. Тумачење односа између 

појединца и заједнице, деце и одраслих. 

Знања Pазвојни захтеви Корелација 

Марк Твен (Mark Twain): Том 

Сојер (Tom Sawyer), и други 

романи за омладину. 

Препричавање и извођење 

одломака романа. 

Разговетно и ритмично читање 

одломака на глас. 

Свесност о мотивима 

самопожртвовања, пријатељства 

и себичности. 

Препознавање истакнуте улоге 

хумора у свакодневном животу. 

Вођење дневника о читању. 

 

Кључни појмови/ 

појмови 
 Роман за омладину, публика, прихватање. 
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Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Легенде и митови 

Број часова 

7 

Раније стечено 

знање 

Мит о настанку, споменици српске књижевности. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Националне и европске традиције, разумевање појмова 

националне културе и патриотизма. 

Знања Pазвојни захтеви Корелација 

Две-три српске народне 

легенде, једна народна 

балада. 

Нпр. Зидање Скадра, Легенде 

о Светом Сави, Херакле. 

 

Приказивање националне културе 

и традиција. 

Упознавање културних разлика као 

вредности и погледа на свет, 

уочавање културне шароликости 

као колективне кохезионе силе у 

текстовима. 

Посматрање и упоређивање мотива 

у легендама. 

Верно приказивање једног-два 

одломка из балада. 

Мађарски језик и 

књижевност: 

појављивање 

мигрирајућих 

мотива у баладама. 

 

Историја, 

друштвено и 

грађанско 

образовање: 

порекло и сеоба 

српског народа. 

Кључни појмови/ 

појмови 

Национална традиција, европска традиција, легенда, мит, балада. 

 

 

 

 

Тематска целина 

Развојни циљ 

Мотиви природног окружења, породице и 

традиције 

Број часова 

20 

Раније стечено 

знање 

Песме које описују пејзаж, књижевна дела повезана са породицом и 

традицијама. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Препознавање и разумевање родољубивих и описних мотива. 

Препознавање значаја веза унутар породице. 

Знања Pазвојни захтеви Корелација 

Песме које описују пејзаж. 

Књижевни текстови који 

обрађују народне обичаје 

везане за значајне дане и 

празнике. 

Одломци из авантуристичких 

романа за омладину. 

Улога појединца у породици. 

(нпр. дете–отац, мајка, мушке и 

женске улоге у породици). 

Нпр. Десанка Максимовић: 

Уочавање расположења у 

песмама и прозним текстовима, 

идентификација и именовање 

осећања изражених у њима. 

Проналажење и издвајање 

неколико за тематику типичних 

мотива. 

Припремање концепта према 

самостално задатим аспектима уз 

помоћ наставника. 

Карактеризација личности. 

Познавање 

природе: 

карактеристике 

региона. 

 

Певање-музика; 

српски народопис: 

песме повезане са 

значајним данима и 

празницима 
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Сребрне плесачице, Ђура 

Јакшић: Вече, Војислав Илић: 

Зимско јутро, Воја Царић: Бели 

вук, Хенрик Сјенкјевић: Лавља 

рика, Бранко Чопић: Башта 

слезове боје, Иво Андрић: 

Старица, Милован Павловић: 

Бадњак, Милован Глишић: 

Прва бразда. 

Формулисање мишљења. 

Учешће у расправи на учтив 

начин и уз аргументацију. 

Слушање и разумевање туђег 

мишљења. 

Учешће у разговорима у вези 

породичног живота и одржавања 

традиција, изношење својих 

искустава. Верна интерпретација 

неколико одломака (меморитер). 

Визуелна култура: 

пејзаж и људске 

фигуре приказане у 

сликарству. 

Кључни појмови/ 

појмови 
Песме које описују пејзаж, портрет, идила, авантуристички роман. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Драме за омладину 

Број часова 

8 

Раније стечено 

знање 

Драмски текстови из нижих разреда. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Препознавање основних инструмената комедије. 

Развијање читања и интерпретације са интонацијом у складу са 

ситуацијом у тексту. 

Знања Pазвојни захтеви Корелација 

Душан Радовић: Капетан Џон 

Пиплфокс. 

Упознавање структуре драмског 

текста. 

Повезаност текста, покрета, 

улоге и ликова. 

Приказивање истакнуте улоге 

хумора, препознавање 

инструмената хумора. 

 

Кључни појмови/ 

појмови 

Драмски дијалог, фантастика, комичне говорне ситуације, комични 

уметнички ликови. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 

Усмене и писане карактеристике књижевних 

врста 

Број часова 

9 

Раније стечено 

знање 

Приповетка. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Одвајање карактеристика различитих књижевних врста. 

Самостална примена неколико књижевних врста. 

Знања Pазвојни захтеви Корелација 

У вези обраде дела упознатих у 

5-6. разреду: захтеви 

карактеризације по садржају и 

Тачно препознавање и 

појединачно формирање 

књижевних врста наведених у 

Драма и плес; 

српски народопис: 

драмски народни 
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форми, специфичности 

приповетке, портрета и описа, 

типичне карактеристике 

једноставних форми дијалога и 

драмских народних обичаја. 

тематским јединицама. 

Самостална репродукција из 

прочитаног књижевног дела 

путем приповедања, описом, 

прављењем портрета 

(карактеризација). Откривање 

разлика међу књижевним 

врстама, познавање књижевних 

родова. 

обичаји (нпр. 

Вертеп–

Коринџање). 

Кључни појмови/ 

појмови 

Књижевни род, лирика, епика, драма, дијалог, приповетка, опис, 

карактеризација. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Коришћење појмова 

Број часова 

7 

Раније стечено 

знање 

Недефинисано коришћење појмова. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Разумевање и активно коришћење појмова научених у претходним 

разредима при усменом и писменом изражавању. 

Знања Pазвојни захтеви Корелација 

Лирска и прозна дела која 

садрже дате књижевне појмове. 

Нпр. Стеван Сремац: Чича 

Јордан, Исидора Секулић: 

Трагање за сунцем, Вук С. 

Караџић: Житије хајдук Вељка 

Петровића, Ђура Јакшић: 

Отац и син, Борислав 

Атанацковић: Прави другови, 

Вељко Петровић: Ратар. 

Коришћење појмова који помажу 

разумевању. Коришћење појмова 

са разумевањем у разговору о 

делима (приликом писања 

искустава у вези њих). 

Певање-музика; 

визуелна култура: 

повезани појмови. 

Кључни појмови/ 

појмови 

Народна прича, уметничка прича, песма, рима,рецитовање, епитет, 

персонификација, метафора, супротност, анафора, градација, 

поређење. 

Структура, полазна тачка, заплет, врхунац, расплет, главни лик, 

споредни лик. 

Конфликт, мотив, тачка гледишта, радња. 

 

 

Очекивани 

резултати 

развоја на крају 

двогодишњег 

циклуса 

Ученик тежи ка захтевној и правилној усменој и писменој 

комуникацији на српском језику. 

Разуме глобални смисао прочитаних текстова, способан је да упозна 

и примени нове стратегије за разумевање текста. 

Препознаје процес разумевања текста, способан је да примени 

одговарајуће стратегије за исправљање погрешних навика у читању. 

Препознаје основне врсте речи (именице, глаголе), предлоге и 
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падеже, деклинацију и коњугацију, граматичке родове (мушки, 

женски, средњи), као и правописна правила везана за њих. 

Познаје процесе стварања гласова, поделу гласова (самогласник, 

сугласник), у текстовима препознаје гласовне промене. 

Труди се да новоупознате речи, изреке и пословице угради у свој 

активни фонд речи. 

Ученик уме да наведе три типа приче, познаје поделу народне 

поезије. Уме да разликује лирску и епску народну песму. Уме да 

наброји теме лирских народних песама, циклусе јуначких песама. 

Препознаје епски десетерац. 

Уме да наброји барем две-три описне песме, препознаје и тумачи 

једноставнија стилска средства (атрибут, епитет, поређење, 

персонификација). 

У прозним делима уме да одвоји веће структурне јединице. 

Уме резонски и тачно, у одговарајућем ритму гласно да прочита 

текстове. 

У стању је да учествује у расправи и формира аргументе. У радњи 

препознаје њене сегменте (заплет, врхунац, конфликт, расплет). 

У догађајима препознаје главне и споредне ликове, уме да их 

окарактерише. 

Уме верно да репродукује следећа дела: Десанка Максимовић: 

Сребрне плесачице, Крвава бајка, Орање Марка Краљевића, 

Војислав Илић: Зимско јутро.  
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6. разред 

 

Тематске целине – језик Број часова 

Вештина говора, разумевање и стварање усмених текстова 5 

Читање, разумевање писаног текста 5 

Писање, формулисање 5 

Правопис 8 

Структура и значење речи 7 

Структура језика - Карактеристике српског гласовног система 8 

Структура језика - Гласовне промене 27 

Сумирање и писмени радови 7 

Укупан број часова за српски језик 72 

 

 

Тематске целине – књижевност Број часова 

Приче 12 

Народна поезија–лирске народне песме 24 

Приказивање појединца и заједнице, детета и одраслог у 

књижевним делима 

5 

Народна поезија–јуначке епске песме 7 

Мотиви природног окружења, породице и традиције 20 

Драме за омладину 8 

Усмене и писане карактеристике књижевних врста 9 

Коришћење појмова 7 

Сумирање и писмени радови 16 

Укупан број часова за српску књижевност 108 
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Језик 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 

Вештина говора, разумевање и стварање усмених 

текстова 

Број часова 

5 

Раније стечено 

знање 

Ученик изражава своје мисли резонски и разумљиво. 

У свакодневним контактима користи учтиве фразе; прилагођава 

стил говора саговорнику. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Настојање ка једноставном, разумљивом и језички добро 

формираном саопштавању. Помагање формирања изговора и темпа 

говора који одговара комуникацијској ситуацији. Коришћење 

одговарајућег говора у различитим говорним ситуацијама и сходно 

комуникацијском циљу (нпр.драмским играма и гласним 

изговарањем текста). Богаћење фонда речи приликом извештаја, 

причања приче, описа, карактеризације. 

Развијање слушног разумевања (нпр. изговарањем текста, 

драмским играма). 

Развијање склада између нејезичких знакова (нпр. мимике, 

гестикулације) и усменог саопштења. 

Знања/развојни захтеви Корелација 

Активно учешће у разним комуникацијским ситуацијама. 

Прилагођавање разним говорним ситуацијама имајући у виду 

комуникацијски циљ, уочавање, тумачење и стварање говорних 

ситуација, које одговарају комуникацијској ситуацији (простор, 

време, ликови). 

Коришћење одговарајућег фонда речи. Пажљиво праћење 

саговорниковог саопштења. Уочавање функционисања говора тела, 

мимике и визуелног контакта. 

Усавршавање изговора, артикулације и интонације. 

Вежбање интонације реченица и наглашавања речи, како приличи 

култивисаном свакодневном говору и говорним ситуацијама. 

Разлике и норме понашања у комуникацији између различитих 

узрасних група (одрасли-деца). 

Формирање свог мишљења, слушање и разумевање туђег 

мишљења. 

Верна и изражајна интерпретација наученог текста (меморитер). 

Драма и плес: 

cитуационе вежбе, 

стварање везе 

комуникацијом. 

 

Познавање 

природе: улога 

чулних органи 

човека, 

упознавање органа 

који учествују у 

стварању гласа. 

 

Визуелна култура: 

визуелна 

комуникација. 

 

Певање-музика: 

мелодија, 

интонација, боја и 

јачина гласа, 

ритам. 

 

Етика: 

cамоспознаја, 

људски контакти. 

Кључни појмови/ 

појмови 

Говорна ситуација, говор тела, гест, комуникацијски процес, 

мимика, нагласак, интонација, темпо говора. 
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Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Читање, разумевање писаног текста 

Број часова 

5 

Раније стечено 

знање 

Читање са разумевањем текстова на латиници и ћирилици, 

резимирање једноставних текстова на основу усмерених питања. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Развијање технике читања разним методама разумевања текста. 

Повезивање текста и слике која припада уз текст, препознавање 

међусобне зависности. Развијање способности препознавања 

грешака у читању и разумевању текста, коришћење одговарајуће 

стратегије за исправку. 

Знања/развојни захтеви Корелација 

Читање различитих текстова на глас и у себи. 

Гласно интерпретативно читање текста познатог садржаја. 

Примена и вежбање стратегија за читање и разумевање текста у 

штампаним и електронским текстовима. 

Уочавање и репродукција интонације различитих врста реченица 

при гласном читању. Читање са разумевањем и течно читање 

текстова на ћирилици и латиници. 

Оријентација у садржају, алфабетном (азбучном и абецедном) 

каталогу, коришћење речника. 

Сажимање садржаја текста својим речима. Истицање суштине. 

Упознавање са техникама разумевања текста. 

Визуелна култура: 

повезаност текста и 

слике. 

 

Информатика: 

тражење 

информација, 

оријентација. 

Кључни појмови/ 

појмови 

Изглед текста, садржај, алфабет (азбука и абецеда), порука. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Писање, формулисање 

Број часова 

5 

Раније стечено 

знање 

Коришћење индивидуалне технике писања. Искуство у наученим 

формулацијским жанровима, истицање суштине, растављање 

текста на мање тематске јединице. Добро познавање српског и 

мађарског писма (ћирилице и латинице). 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Даље развијање технике писања, формирање естетског и уредног 

изгледа писања. Развијање начина прикупљања материјала 

самостално и уз помоћ наставника. 

Упознавање нових метода стварања текста. 

Знања/развојни захтеви Корелација 

Развијање досадашње технике писања. 

Вежбе за припремање концепта, упознавање правила припреме 

концепта. 

Формулисање личних доживљаја, стварање краћих текстова у 

различитим типовима текста( нпр. приповетка од неколико 

редова, опис, карактеризација). 

Приказивање информативних текстова из свакодневног живота 

Информатика: 

тражење 

информација, 

оријентација, 

проналажење 

извора на 

интернету. 
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(нпр. СМС,електронско писмо, упутство за употребу). 

Карактеристике компјутерског текста, препознавање разлика и 

сличности између компјутерски и ручно писаног текста. 

Кључни појмови, 

појмови 

Концепт, приповетка, опис, карактеризација, електронско писмо, 

маргине, формат слова. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Правопис Број часова 

8 

Раније стечено 

знање 

Коришћење научених главних правописних правила у стварању 

текста.  

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Развијање свесности при коришћењу најчешћих и најосновнијих 

правописних правила. Упознавање најбитнијих правописних 

правила везаних за врсте речи и промену облика речи. Формирање 

самосталности при коришћењу средстава која помажу у правопису 

(Српски правописни речник). 

Знања/развојни захтеви Корелација 

Принципи фонетског писања. Основни елементи језичке реформе 

Вука Стефановића Караџића. 

Препознавање и свесна примена познатих правописних примера. 

Схватање разлика између српског и мађарског правописа и у 

свакодневном писању. 

Даље развијање правилног писања властитих имена. 

Тачно писање диктата и ћирилицом и латиницом. 

Информатика: 

типови слова и 

писања, 

географска имена, 

правилно писање 

информатичких 

израза. 

Кључни појмови/ 

појмови 
Српска азбука, фонетско писање, принципи изговора, одвајање. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Структура и значење речи 

Број часова 

7 

Раније стечено 

знање 

Искуство постојања значења речи и мимо његовог буквалног 

значења. 

Познавање хомонима, синонима и антонима. 

Правилно коришћење честих предлога заједно са именицама и 

другим врстама речи. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Богаћење фонда речи. Уочавање сличности и разлика у лексици 

српског и мађарског језика. 

Препознавање елемената речи. 

Уочавање метафора, речи пренесеног значења и сложеница које се 

јављају у народном и свакодневном језику. 

Знања/развојни захтеви Корелација 

Делови сложеница и откривање важнијих делова речи. 

Значење именице и глагола. 

Облик гласа и значење у речима. 

Мађарски језик и 

књижевност: фонд 

речи мађарског 
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Моносемантичке и полисемантичке речи, синоними. 

Препознавање једноставнијих повезаности међу језичким 

јединицама (нпр. елементи речи). 

Откривање и вежбање речи са пренесеним значењем, које се 

користе у свакодневном животу, кроз игру и писани текст. 

Коришћење једнојезичких речника и ђацима намењених 

приручника уз помоћ наставника. Богаћење фонда речи: идиоми, 

изреке, пословице. 

језика, формирање 

речи, повезивање 

речи. 

 

Страни језици: 

фонд гласова, 

фонетска и 

семантичка 

структура, фонд 

речи и правопис 

страног језика који 

се учи. 

Кључни појмови/ 

појмови 

Моносемантичке и полисемантичке речи, хомоними, корен речи, 

суфикси, наставци, падежи, предлози. Метафоричко значење, 

идиомске фразе, пословица, изрека. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Структура језика 

Број часова 

8+27 

Раније стечено 

знање 

Познавање и именовање научених врста речи. 

Формирање гласова (сугласници и самогласници). 

Глас „р“ као носилац слога у српском језику. Суфикси. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Посматрање структуре српског језика, детаљније испитивање 

речи, елемената речи и гласова. 

Увежбавање писања по изговору (фонетичко). 

Посматрање карактеристичног морфолошког понашања врста 

речи. 

Препознавање слојевитости језика (богатство речи). 

Знања/развојни захтеви Корелација 

Формирање речи: наставци, суфикси, предлози. Вежбе стварања 

речи. 

Врсте речи. 

Типови основних врста речи. Врсте речи: именице, придеви, 

заменице, бројеви. 

Именице. Промена именица–деклинација. Називи и појам падежа и 

њихова функција. Препознавање гласовних промена током 

мењања. 

Заменице–личне заменице. 

Врсте придева и њихова улога у тексту. Компарација придева. 

Структура и трајност глагола, коњугација, глаголска времена. 

Карактеристике српског гласовног система. Стварање гласова, 

уочавање начина стварања гласова. 

Самогласници. 

Сугласници: звучни и безвучни. 

Улога гласа „р“ у речима са нагомиланим сугласницима. 

Правилности гласовних промена. Звучност, непостојано а, 

прелазак л у о, јотовање, једначење по звучности и месту стварања, 

Мађарски језик и 

књижевност: 

богатство речи 

мађарског језика, 

стварање речи, 

синтагме, 

формирање гласа. 

 

Познавање 

природе: 

упознавање органа 

који учествују у 

формирању гласа. 

 

Певање-музика: 

мелодичност 

гласова (нпр. 

самогласници). 
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губљење, сажимање, палатализација, сибиларизација. 

Слојевитост српског језика у области богатства речи. 

Једноставне и сложене речи. 

Кључни појмови/ 

појмови 

Врсте речи, синоними, именице, придеви, заменице, бројеви, 

деклинација, глаголи, коњугација, синоними, самогласници, 

сугласници, звучност, непостојано а, прелазак л у о, јотовање, 

једначење, губљење, сажимање, палатализација, сибиларизација. 
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Књижевност 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Приче 

Број часова 

12 

Раније стечено 

знање 

Народне приче и бајке из нижих разреда. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Продубљивање знања о народним и уметничким причама. 

Препознавање карактеристика српског народног језика. 

Знања Pазвојни захтеви Корелација 

3-4 српске народне приче, 

неколико уметничких прича из 

светске књижевности. Бајке, 

басне, шаљиве приче. 

Нпр. Чардак ни на небу ни на 

земљи, Баш-челик, Немушти 

језик, Лав и миш. 

Славни сакупљачи прича, 

сакупљачи српских народних 

прича и бајки. 

Јунаци у бајкама. 

Карактеристике бајки (бројеви 

у бајкама), типични ликови. 

Груписање и типизација прича. 

Препознавање разлика и 

сличности између народних и 

уметничких прича на основу 

конкретних примера. 

Препознавање бројева и типичних 

ликова у причама и бајкама, опис 

њихових карактеристика. 

Главни ликови, именовање 

породичних односа (нпр. улога 

најмлађег сина и најмлађе 

кћерке). 

Груписање споредних ликова–

помажу или спутавају главни лик. 

Разговори на тему породичног 

живота. 

Учење напамет једне-две краће 

приче. 

Мађарски језик и 

књижевност: веза 

између мађарских и 

српских народних 

прича, ткз. 

мигрирајући 

мотиви. 

Кључни појмови, 

појмови 

Народна прича, уметничка прича, бројеви у бајкама, типични 

ликови. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Народна поезија–лирске народне песме 

Број часова 

24 

Раније стечено 

знање 

Народне песме које су учили у нижим разредима. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Препознавање и тумачење једноставнијих слика и илустрација 

које се појављују у књижевном тексту. Основна знања о жанру. 

Препознавање теме и тона лирског дела. 

Знања Pазвојни захтеви Корелација 

Порекло и подела лирских 

народних песама. 

Рецитовање народних песама 

(десетерац, осмерац). 

Упознавање лирских народних 

Кратка и једноставна тематска и 

стилистичка анализа народних 

песама уз помоћ наставника. 

Препознавање изражавања 

љубави, туге, среће и радости у 

Певање-музика: 

певање народних 

песама 

 

Мађарски језик и 
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песама различите тематике. 

Приказивање значајнијих 

сегмената породичног живота у 

народним песмама: нпр. рођење 

(успаванке), љубав, венчање 

(свадбарске песме), народни 

обичаји, верске песме 

(божићне, ускршње, 

ђурђевданске, ивањданске 

песме), песме за призивање 

кише (додолске), шаљиве 

песме, тужбалице.  

народним песмама. 

Свесно коришћење стручних 

израза у писању састава. 

Препознавање теме и 

расположења лирског дела. 

Препознавање основних особина 

народне поезије. 

књижевност: веза 

између мађарских и 

српских народних 

прича, ткз. 

мигрирајући 

мотиви. 

 

Историја, 

друштвено и 

грађанско 

образовање; српски 

народопис: cпоне 

које повезују живот 

мађарског и 

српског народа 

(суседство, 

заједничке 

историјске додирне 

тачке). 

Кључни појмови/ 

појмови 

Лирска народна песма, епски десетерац, осмерац, ритам, рима, 

атрибут, персонификација. 

 

 

Тематска целина/  

Развојни циљ 

Приказивање појединца и заједнице, детета и 

одраслог у књижевним делима 

Број часова 

5 

Раније стечено 

знање 

Романи за омладину из нижих разреда, и Том Сојер из 5. разреда. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Драматизација историјских одломака. Тумачење односа између 

појединца и заједнице, деце и одраслих. 

Знања Pазвојни захтеви Корелација 

Бранко Ћопић: Орлови рано 

лете и други романи за 

омладину. 

Препричавање и извођење 

одломака романа. 

Разговетно и ритмично читање 

одломака на глас. 

Свесност о мотивима 

самопожртвовања, пријатељства 

и себичности. 

Препознавање истакнуте улоге 

хумора у свакодневном животу. 

Вођење дневника о читању. 

 

Кључни појмови/ 

појмови 
 Роман за омладину, публика, прихватање. 
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Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Народна поезија–јуначке епске песме 

Број часова 

7 

Раније стечено 

знање 

Један-два одломка из епских песама. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Препознавање поделе, теме и повезаности епских дела са 

историјом српског народа. 

Схватање националне свести. 

Знања Pазвојни захтеви Корелација 

Подела и порекло јуначких 

песама. 

Упознавање јуначких песама 

различите тематике. 

Рецитовање народних песама 

(епски десетерац). 

Приказивање важнијих 

сегмената националне историје 

у народним песмама. Нпр. 

подела епских песама на 

циклусе. 

Истицање важнијих 

историјских и неисторијских 

ликова, нпр. Милош Обилић, 

Кнез Лазар, Марко Краљевић. 

Нпр. Урош и Мрњавчевићи, 

Косовка девојка, Орање Марка 

Краљевића, Мали Радојица, Бој 

на Мишару. 

Лик и улога приповедача у 

песмама. 

Примена већ научених појмова 

(епски десетерац, епитет, итд). 

Једноставна анализа епског дела: 

увод, заплет, врхунац, расплет. 

Препознавање доброг и лошег, 

правде и осуде као радње. 

Верна интерпретација неких 

одређених делова јуначких 

песама (меморитер). 

Певање-музика: 

музичке 

композиције на 

епске теме. 

 

Историја, 

друштвено и 

грађанско 

образовање: 

историја српског 

народа, векови 

робовања под 

Турцима. 

 

Визуелна култура: 

приказивање 

књижевних јунака 

на сликама и 

цртежима. 

Кључни појмови, 

појмови 

Јуначка песма, историјски ликови, неисторијски ликови, епски 

десетерац, епитет, анафора. 

 

 

Тематска целина 

Развојни циљ 

Мотиви природног окружења, породице и 

традиције 

Број часова 

20 

Раније стечено 

знање 

Песме које описују пејзаж, књижевна дела повезана са породицом и 

традицијама. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Препознавање и разумевање родољубивих и описних мотива. 

Препознавање значаја веза унутар породице. 

Знања Pазвојни захтеви Корелација 

Песме које описују пејзаж. 

Књижевни текстови који 

обрађују народне обичаје 

везане за значајне дане и 

празнике. 

Уочавање расположења у 

песмама и прозним текстовима, 

идентификација и именовање 

осећања изражених у њима. 

Проналажење и издвајање 

Познавање 

природе: 

карактеристике 

региона. 
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Одломци из авантуристичких 

романа за омладину. 

Улога појединца у породици. 

(нпр. дете–отац, мајка, мушке и 

женске улоге у породици). 

Нпр. Десанка Максимовић: 

Сребрне плесачице, Ђура 

Јакшић: Вече, Војислав Илић: 

Зимско јутро, Воја Царић: Бели 

вук, Хенрик Сјенкјевић: Лавља 

рика, Бранко Чопић: Башта 

слезове боје, Иво Андрић: 

Старица, Милован Павловић: 

Бадњак, Милован Глишић: 

Прва бразда. 

неколико за тематику типичних 

мотива. 

Припремање концепта према 

самостално задатим аспектима уз 

помоћ наставника. 

Карактеризација личности. 

Формулисање мишљења. 

Учешће у расправи на учтив 

начин и уз аргументацију. 

Слушање и разумевање туђег 

мишљења. 

Учешће у разговорима у вези 

породичног живота и одржавања 

традиција, изношење својих 

искустава. Верна интерпретација 

неколико одломака (меморитер). 

Певање-музика; 

српски народопис: 

песме повезане са 

значајним данима и 

празницима 

 

Визуелна култура: 

пејзаж и људске 

фигуре приказане у 

сликарству. 

Кључни појмови/ 

појмови 
Песме које описују пејзаж, портрет, идила, авантуристички роман. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Драме за омладину 

Број часова 

8 

Раније стечено 

знање 

Драмски текстови из нижих разреда. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Препознавање основних инструмената комедије. 

Развијање читања и интерпретације са интонацијом у складу са 

ситуацијом у тексту. 

Знања Pазвојни захтеви Корелација 

Душан Радовић: Капетан Џон 

Пиплфокс. 

Упознавање структуре драмског 

текста. 

Повезаност текста, покрета, 

улоге и ликова. 

Приказивање истакнуте улоге 

хумора, препознавање 

инструмената хумора. 

 

Кључни појмови/ 

појмови 

Драмски дијалог, фантастика, комичне говорне ситуације, комични 

уметнички ликови. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 

Усмене и писане карактеристике књижевних 

врста 

Број часова 

9 

Раније стечено 

знање 

Приповетка. 

Образовно-

развојни циљеви 

Одвајање карактеристика различитих књижевних врста. 

Самостална примена неколико књижевних врста. 
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тематске целинe 

Знања Pазвојни захтеви Корелација 

У вези обраде дела упознатих у 

5-6. разреду: захтеви 

карактеризације по садржају и 

форми, специфичности 

приповетке, портрета и описа, 

типичне карактеристике 

једноставних форми дијалога и 

драмских народних обичаја. 

Тачно препознавање и 

појединачно формирање 

књижевних врста наведених у 

тематским јединицама. 

Самостална репродукција из 

прочитаног књижевног дела 

путем приповедања, описом, 

прављењем портрета 

(карактеризација). Откривање 

разлика међу књижевним 

врстама, познавање књижевних 

родова. 

Драма и плес; 

српски народопис: 

драмски народни 

обичаји (нпр. 

Вертеп–

Коринџање). 

Кључни појмови/ 

појмови 

Књижевни род, лирика, епика, драма, дијалог, приповетка, опис, 

карактеризација. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Коришћење појмова 

Број часова 

7 

Раније стечено 

знање 

Недефинисано коришћење појмова. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Разумевање и активно коришћење појмова научених у претходним 

разредима при усменом и писменом изражавању. 

Знања Pазвојни захтеви Корелација 

Лирска и прозна дела која 

садрже дате књижевне појмове. 

Нпр. Стеван Сремац: Чича 

Јордан, Исидора Секулић: 

Трагање за сунцем, Вук С. 

Караџић: Житије хајдук Вељка 

Петровића, Ђура Јакшић: 

Отац и син, Борислав 

Атанацковић: Прави другови, 

Вељко Петровић: Ратар. 

Коришћење појмова који помажу 

разумевању. Коришћење појмова 

са разумевањем у разговору о 

делима (приликом писања 

искустава у вези њих). 

Певање-музика; 

визуелна култура: 

повезани појмови. 

Кључни појмови/ 

појмови 

Народна прича, уметничка прича, песма, рима,рецитовање, епитет, 

персонификација, метафора, супротност, анафора, градација, 

поређење. 

Структура, полазна тачка, заплет, врхунац, расплет, главни лик, 

споредни лик. 

Конфликт, мотив, тачка гледишта, радња. 
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Очекивани 

резултати 

развоја на крају 

двогодишњег 

циклуса 

Ученик тежи ка захтевној и правилној усменој и писменој 

комуникацији на српском језику. 

Разуме глобални смисао прочитаних текстова, способан је да упозна 

и примени нове стратегије за разумевање текста. 

Препознаје процес разумевања текста, способан је да примени 

одговарајуће стратегије за исправљање погрешних навика у читању. 

Препознаје основне врсте речи (именице, глаголе), предлоге и 

падеже, деклинацију и коњугацију, граматичке родове (мушки, 

женски, средњи), као и правописна правила везана за њих. 

Познаје процесе стварања гласова, поделу гласова (самогласник, 

сугласник), у текстовима препознаје гласовне промене. 

Труди се да новоупознате речи, изреке и пословице угради у свој 

активни фонд речи. 

Ученик уме да наведе три типа приче, познаје поделу народне 

поезије. Уме да разликује лирску и епску народну песму. Уме да 

наброји теме лирских народних песама, циклусе јуначких песама. 

Препознаје епски десетерац. 

Уме да наброји барем две-три описне песме, препознаје и тумачи 

једноставнија стилска средства (атрибут, епитет, поређење, 

персонификација). 

У прозним делима уме да одвоји веће структурне јединице. 

Уме резонски и тачно, у одговарајућем ритму гласно да прочита 

текстове. 

У стању је да учествује у расправи и формира аргументе. У радњи 

препознаје њене сегменте (заплет, врхунац, конфликт, расплет). 

У догађајима препознаје главне и споредне ликове, уме да их 

окарактерише. 

Уме верно да репродукује следећа дела: Десанка Максимовић: 

Сребрне плесачице, Крвава бајка, Орање Марка Краљевића, 

Војислав Илић: Зимско јутро.  

 

 



26 

 

7-8. разред 

 

У овој фази ученици већ познају једноставније технике разумевања и стварања текста, 

циљ је упознати их и са сложенијим садржајима. Потребно је јачање и даље развијање 

досадашњих основних компетенција, продубљивање, проширивање и јачање знања 

српског матерњег језика. 

У 5-6. разреду ученици су се упознали са богатством и шароликошћу српске 

народне поезије. Препознају лирске народне и јуначке песме. На пољу читања и 

разумевања текста у стању су да разумеју основну поруку дела, улогу уметности у 

свакодневници и празницима. У 7-8. разреду, у овој фази адолесценције, успостављају 

критичнији и дубљи однос са прочитаним делом. Са аспекта умешности говора, ученик 

добро изражава оно што жели да саопшти. Правилно користи интонације српског језика 

и правилно артикулише (нагомилавање сугласника у речима). Способни су да користе 

различите технике комуницирања у различитим говорним ситуацијама. Са аспекта 

способности учења, у стању су да самостално припреме концепт. Што се тиче 

разумевања текста, способни су за једноставније анализе и идентификацију 

инструмената ритмике. Што се тиче познавања књижевности, познају кључне појмове, 

структуре лирике и епике, упознају се са драмом. Са аспекта способности моралног 

просуђивања, умеју да изразе ако им се нешто допада, уважавају другачије мишљење, 

доживљавају уметничке лепоте, упознају културелне разлике као поглед на свет, као 

начин живота и као вредности. 

Познају једноставније повезаности између функционисања медија и њиховог 

друштвеног деловања. 
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7. разред 
 

Тематске целине – језик Број часова 

Вештина говора, разумевање и формирање усмених текстова 10 

Читање и разумевање писаног текста 7 

Писање и формулација 5 

Правопис 5 

Структура језика 20 

Сумирање и писмени радови 7 

Укупан број часова за српски језик 54 

 

 

Тематске целине – књижевност Број часова 

Почетак словенске писмености и просветитељства 28 

Лирске књижевне врсте 24 

Варијанте епске књижевне врсте: роман, новела и приповетка 

у српском реализму 

32 

Обрада једног драмског дела 11 

Употреба појмова 6 

Сумирање и писмени радови 7 

Укупан број часова за српску књижевност 108 
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Језик 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 

Вештина говора, разумевање и формирање 

усмених текстова 

Број часова 

10 

Раније стечено 

знање 

Форме учешћа у различитим говорним ситуацијама. 

Процес комуницирања. 

Говорна ситуација, нејезичка средства изражавања: говор тела, 

гест, комуникацијски процес, мимика, нагласак, интонација, темпо 

говора. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Начин говора и фонд речи који одговара комуникацијском циљу. 

Развијање усмених језичких способности потребних за 

самоизражавање и друштвени дијалог. Прилагођавање факторима 

комунукацијског процеса у разним конкретним говорним 

ситуацијама. 

Знања/развојни захтеви Корелација 

Препознавање повезаности садржаја саопштења и намере 

говорника. 

Свесност изношења мишљења. 

Упознавање основа аргументације. Учешће у расправи и 

свакодневном разговору. 

Свесно развијање правилног и лепог изражавања на матерњем 

језику. 

Шеме говорних ситуација у школи и заједници. 

Декодирање масовне комуникације и његових порука. 

Драма и плес: 

рецитовање, 

свечани говор. 

 

Певање-музика: 

интонација, 

тоналитет, јачина 

гласа, ритам. 

 

Информатика: 

текст у визуелним 

медијима. 

Кључни појмови/ 

појмови 

Аргументација, расправа, изражавање мишљења, свечани говор, 

новинарски стилови (вест, репортажа, интервју), масовна 

комуникација, врсте медија (новине, радио, телевизија, интернет). 

 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Читање и разумевање писаног текста 

Број часова 

7 

Раније стечено 

знање 

Примена научених стратегија разумевања и обраде текста у 

различитим типовима текстова. Самостално препознавање и 

исправљање својих грешака у разумевању текста. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Развијање способности изражајног тумачења текста. 

Развијање способности учења: руковање подацима и 

информацијама, упознавање техника претраживања, њихово 

увежбавање у штампаним и електронским текстовима. 

Увежбавање различитих начина обраде текста. 

Развијање препознавања грешака у читању и примена 

одговарајућих стратегија. 
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Знања/развојни захтеви Корелација 

Стално вежбање интерпретативног гласног читања са текстовима 

различитог тоналитета и врсте. Читање које изражава емотивно-

мисаони садржај текста. 

Запажање склада и односа између текста и слике. 

Технике тражења података: преглед, истицање, тражење података 

на интернету. Поузданост података нађених на интернету. 

Запажање разлика између комуникацијских функција носача 

информација и књижевне врсте прочитаног текста. 

Повећање активног и пасивног фонда речи самосталним радом. 

Самостално читање и истицање суштине у књижевним, научно-

популарним и публицистичким текстовима. Упоређивање краћих 

информација на исту тему из разних извора уз помоћ наставника. 

Декодирање испољених и неиспољених порука у тексту. 

Коришћење речника. 

Визуелна култура: 

повезаност текста и 

слике. 

 

Информатика: 

тражење 

информација, 

оријентација. 

Кључни појмови/ 

појмови 

Тражење података, порука, обрада текста, комуникацијска 

функција. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Писање и формулација 

Број часова 

5 

Раније стечено 

знање 

Прикупљање података, прављење белешке и концепта различитим 

техникама. Прикупљање материјала на задату тему коришћењем 

средстава библиотеке. Самостално формулисање текста у 

наученим књижевним врстама. Примена процеса формулације 

који има централну улогу. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Упознавање норми писмености на матерњем језику. 

Самостално прављење концепта различитим поступцима 

(гроздасти дијаграм, мисаона мапа, итд.) на основу краћих 

текстова. Вежбање техника прављења белешки (сажимање, 

истицање суштине). 

Индивидуално прављење неколико научених врста масовне 

комуникације. 

Развијање способности формулације у различитим типовима 

текста. Вежбање диктата. Стварање основа за критичко 

прихватање информација. 

Знања/развојни захтеви Корелација 

Развијање досадашњих техника писања. 

Формулисање текста у појединим комуникацијским жанровима 

(вест, интервју, репортажа). 

Настојање ка формирању индивидуалне форме прављења 

белешки. 

Упознавање и вежбање правила представљања у писаној форми 

(нпр. аутобиографија, колективни портали). 

Информатика: 

tражење 

информација, 

оријентација, 

проналажење 

интернетских 

извора. 

Кључни појмови/ 

појмови 

Електронски текст, прављење белешки, аутобиографија, молба, 

репортажа, коментар, примедба. 
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Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Правопис 

Број часова 

5 

Раније стечено 

знање 

Фонетички начин писања, азбука (абецеда), самостално 

исправљање текста. 

Знање и примена основних правописних правила. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Јачање правилног коришћења најчешћих правописних правила. 

Повећање свести о матерњем језику. 

Свесно коришћење искустава стечених о стиларним вредностима 

различитих граматичких, правописних, језичких правилности и 

језичких елемената у формулисању и креативном стварању текста. 

Стално контролисање самога себе и коришћење правописног 

речника. 

Схватање и вежбање разлика између српског и мађарског 

правописа. 

Знања/развојни захтеви Корелација 

Интерпункција, правила интерпункције. 

Писање сложених речи и акронима. Правилно писање скраћеница. 

Начин писања дијалога и цитата. 

Информатика: 

програми за 

контролисање 

правописа. 

Кључни појмови/ 

појмови 
Стављање интерпункције, управан цитат, неуправан цитат. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Структура језика 

Број часова 

20 

Раније стечено 

знање 

Корен речи, суфикси, предлози, врсте речи (именице, придеви, 

заменице, бројеви, глаголи), падежи, деклинација, коњугација, 

градација. Врсте реченица. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Препознавање жељеног саопштења по врсти реченице у 

свакодневној комуникацији. 

Запажање структуре реченице. 

Свест о акустичким средствима који одговарају модалитету. 

Знања/развојни захтеви Корелација 

Врсте реченица по њиховом модалитету. Вежбе усменог и 

писменог преформулисања реченице. 

Речи и синтагме. Врсте речи по структури. 

Улоге и врсте главних делова реченице (глаголски предикат, 

именски предикат, врсте субјекта). Укључивање и врсте других 

делова реченице (објекат, атрибут, апозиција, прилози). 

Изражавање делова реченице структуром речи и реченицом. 

Сложена реченица. Врсте зависних и упоредних реченица. 

Типови грађе речи, промена њиховог значења. 

Уочавање фразеолошких појава унутар текста. 

Мађарски језик и 

књижевност: фонд 

речи и грађење 

речи у мађарском 

језику. 
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Кључни појмови/ 

појмови 

Основна реч, изведена реч, сложена реч, део реченице, субјекат, 

предикат, објекат, атрибут, апозиција, прилог, проста реченица, 

проширена реченица, сложена реченица, зависан и упоредни однос, 

предлози, партикула, помоћни глагол, предлог, везници. 
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Књижевност 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 

Почетак словенске писмености и 

просветитељства 

Број часова 

28 

Раније стечено 

знање 

Стваралаштво Вука Стефановића Караџића , Свети Сава, Доситеј 

Обрадовић. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Упознавање почетака српске писмености. Упознавање идеје 

просветитељства у српској књижевности. 

Знања Pазвојни захтеви Корелација 

Стваралаштво Ћирила и 

Методија. Живот и једно дело 

Светог Саве (Легенда о 

Светом Сави, Свети Сава: 

Житије Светог Симеона–

одломак). 

Свети Сава у народној и 

уметничкој поезији: обрада по 

једне песме и легенде. 

Доситеј Обрадовић: Живот и 

прикљученија-одломак. 

Ширење писмености. 

Систематизација првих језичких 

споменика: глагољица и 

ћирилично писмо. 

Проучавање лика Светог Саве из 

књижевног и културолошког 

аспекта. 

Упознавање типичних мотива 

просветитељства. 

Историја, 

друштвено и 

грађанско 

образовање: 

Долазак Словена на 

Балканско 

полуострво, 

прихватање 

хришћанства. 

 

Српски народопис: 

Почетак 

православља, 

празник Светог 

Саве. 

Кључни појмови/ 

појмови 

Глагољица, ћирилица, Свети Сава, писани споменик писмености, 

просветитељство. 

 

 

 

Тематска целина/  

Развојни циљ 
Лирске књижевне врсте 

Број часова 

24 

Раније стечено 

знање 

Раније научене лирске песме, народне лирске песме. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Jедноставно дефинисање лирскe поезије. Упознавање српског 

романтизма, књижевна идентификација прочитаних дела. 

Знање Pазвојни захтеви Корелација 

Карактеристике српског 

романтизма. 

Бранко Радичевић: Ћачки 

растанак-одломци, Јован 

Јовановић Змај: Ђулићи и 

Ђулући увеоци, Ђура Јакшић: 

Отаџбина, Вече. 

Интерпретативно читање и верно 

цитирање дела насталих у време 

романтизма. Препознавање 

карактеристика елегије, оде, 

химне, сатиричне песме, 

епиграма, арс поетика (ars 

poetica). Препознавање особина 

Историја, 

друштвено и 

грађанско 

образовање: први и 

други српски 

устанак. 
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народног рецитовања. Мађарски језик и 

књижевност: 

друштва 

Кишфалуди. 

Кључни појмови, 

појмови 

Романтизам, ода, химна, епиграм, елегија, сатирична песма, арс 

поетика (ars poetica), популаризам, народни језик. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 

Варијанте епске књижевне врсте: роман, новела 

и приповетка у српском реализму 

Број часова 

32 

Раније стечено 

знање 

Радња, ликови, тачка гледишта. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Препознавање обележја новела, приповетки и романа у време 

реализма. Развијање самоспознаје. 

Знања Pазвојни захтеви Корелација 

Главна обележја стила српског 

реализма. 

Главне врсте епике. Краће 

форме: приповетке, новеле. 

Главне особине сатиричне 

прозе у новелама. Најосновније 

особине реалистичког романа. 

Одломак из дела Јакова 

Игњатовића, српског писца из 

Сентандреје (нпр. Васа 

Респект). 

Лаза Лазаревић: Све ће то 

народ позлатити, На бунару, 

Симо Матавуљ: Поварета, 

Пилипенда, Радоје Домановић: 

Мртво Море, Петар Кочић: 

Јазавац пред судом. 

Препознавање главних особина 

кратке прозе. 

Упознавање и разумевање појма 

анегдотског и сатиричног 

причања, анегдота као полазна 

тачка у књижевности реализма. 

Карактеризација ликова у 

роману. 

Српски народопис: 

животни пут Јакова 

Игњатовића. 

 

Визуелна култура: 

национално сећање 

у уметничким 

делима. 

Кључни појмови/ 

појмови 

Анегдота, сатирична новела, приповетка. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Обрада једног драмског дела 

Број часова 

11 

Раније стечено 

знање 

Драмски монолог, дијалог, конфликт, заплет (перипетија). 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Тумачење људских односа, акција, људских особина и 

конфликата које се појављују у драми. Развијање способности 

просуђивања. 
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Знања Pазвојни захтеви Корелација 

Српска драма у доба реализма. 

Бранислав Нушић: Госпођа 

министарка. 

Обрада једне комедије 

Бранислава Нушића (нпр. 

Госпођа министарка), гледање 

телевизијске адаптације, 

упоређивање текста и представе. 

Драматизација у књижевности: 

приказивање разних типова 

ликова и људи, нпр. након 

посматрања мимике и 

гестикулације. 

Упознавање садржајних и 

језичких особина комике и 

хумора. 

Препознавање комичних 

ситуација и комичних особина. 

Разликовање улоге монолога и 

дијалога. Идентификација 

унутрашњег монолога као 

средства изражавања мисли у 

драми. 

Верна интерпретација по једног 

одломка из драме. 

Драма и плес: 

сценски реквизити 

(костими, кулисе). 

Кључни појмови/ 

појмови 

Комичне ситуације, унутрашњи монолог, комичне особине, чин, 

позорница, сцена, кулисе, упутство режисера (дидаскалиа), 

комедија, трагедија, конфликт. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Из великих тема књижевности 

Број часова 

26 

Раније стечено 

знање 

Књижевни родови, епика, роман, песма. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Препознавање тема и постављених питања везаних за епохе, 

сналажење у хронологији и топографији књижевности. 

Упоређивање дела сличних по теми, а истих по књижевној врсти. 

Анализа једне до две основне књижевне теме и мотива. Свесно 

одвајање варијација приповедача и начина приповедања.  

Знања Pазвојни захтеви Корелација 

Романи, одломци из романа, 

песме из круга дела српске и 

светске књижевности, која 

обрађују неисцрпне теме 

(детињство, младост, путовање, 

идентитет, љубав, патриотизам, 

итд.).  

Нпр. описне и родољубиве 

Разликовање свезнајуће и 

објективне приповедачке улоге у 

разним делима. 

Препознавање „лирског ја“ у 

лирским делима. 

Развијање самоспознаје кроз 

опис и анализу главних 

карактера. 
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песме Десанке Максимовић, 

љубавне песме Васка Попе, 

путописи Растка Петровића. 

Препознавање приповедачких 

техника. 

Поузданије сналажење у 

књижевној хронологији и 

топографији. 

Повећана увежбаност у 

упоређивању дела сличних по 

теми, а исте књижевне врсте и у 

анализи неколико књижевних 

тема и мотива. 

Кључни појмови/ 

појмови 

Наратор, објективни приповедач, свезнајући приповедач, 

ретроспективно приповедање. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Употреба појмова 

Број часова 

16 

Раније стечено 

знање 

Искуства без дефинисаног коришћења појмова. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Разумевање и активно коришћење појмова при анализи разних 

уметничких дела везаних за наставну материју 7-8. разреда. 

Знања Pазвојни захтеви Корелација 

Приповедачка, лирска и 

драмска дела. 

Коришћење појмова на 

захтеван начин и начин који 

помаже тумачење. 

Коришћење појмова везаних за 

књижевност са разумевањем. 

 

Кључни појмови, 

појмови 

Епска структура, започињање приче, обрт, завршетак, расправа, 

постмодернистичка, лирска структура, синестезија, симбол, 

дистихон, сонет, стих у дванаестерцу. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Изражајна средстава медија (новине и филм) 

Број часова 

14 

Раније стечено 

знање 

Перцепција разлике међу текстовима који се појављују у 

медијима, уочавање фиктивног или стварног карактера медијског 

текста. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Развијање разумевања текста из филмова сходно узрасту, 

формирање самосталног критичког става. 

Развијање способности свесног избора текста. 

Знања/развојни захтеви Корелација 

Схватање да је за формирање и разумевање медијских текстова 

потребно познавање специфичног језика датог медија, као и да 

медији за масовну комуникацију користе разне знаковне 

Визуелна култура; 

певање-музика: 

повезаности текста, 
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системе, нпр. писане, симболичке и техничке кодове. 

Упознавање појма магичног размишљања. 

Препознавање да за разлику од уметничких дела, медији 

потрошачима нуде директне, већ готове оквире тумачења. 

Формулисање питања и тврдњи у вези једносмерне и 

интерактивне особине медијске комуникације. 

Одређивање појма стереотипије и репрезентације. 

Поређење својих доживљаја и искустава са светом који нуде 

медији (talk show, reality show, итд.). 

Српски медији у Мађарској (Наш екран, СНН, Радио срб). 

слике и звука. 

 

Информатика: 

кодирање алгоритма. 

Кључни појмови/ 

појмови 
Кодирање, магично размишљање, симболички и технички код, 

стереотипија, репрезентација. 
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Очекивани 

резултати 

развоја на крају 

двогодишњег 

циклуса  

Ученик учествује у свакодневним комуникацијским ситуацијама и 

расправама. 

У стању је да своје ставове одбрани уз помоћ аргумената и доказа. 

Може да разуме текстове различитог облика и жанра, да уме да 

тумачи поруку текста и да потражи информације из текста. 

Уме да сажме садржај текста, уме да направи самостално белешку и 

концепт. 

У стању је да своје мишљење о садржају прочитаног текста 

формулише у усменој и писменој форми, да образложи своје 

ставове. 

Познаје врсте реченица и правописна правила везана за њих, настоји 

да користи разне врсте реченица. 

Ученик је у стању да идентификује нека лакше категоризована дела 

по уметничкој врсти и да формулише суштину књижевног рода. 

Препознаје жанровске особине неколико типова романа, уме да 

карактерише ликове. 

Познаје лирику истакнутих ликова српског романтизма, Бранка 

Радићевића и Јована Јовановића Змаја. 

Приближно се оријентише у хронологији и топографији 

књижевности. 

Познаје различите улоге приповедача (објективан, свезнајући), 

разлику између директног и индиректног начина приповедања, са 

сигурношћу препознаје једноставнија стилистичка средства и 

метафоре. 

Познаје структуру епике и лирике. 

Способан је за перципирање и расправу о људским односима, 

делима, исказаним осећањима, која се јављају у драмским делима. 

Способан је за верно тумачење следећих дела: Алекса Шантић: 

Остајте овде, Милан Ракић: На Газиместану, Бранко Радичевић: 

Ђачки растанак-одломци. 

Ученик познаје основна изражајна средства медија, врсте писаних и 

електронских новина. Познаје друштвену улогу медија и интернета. 
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8. разред 
 

Тематске целине – језик Број часова 

Вештина говора, разумевање и формирање усмених текстова 15 

Читање и разумевање писаног текста 7 

Писање и формулација 9 

Правопис 13 

Структура језика 26 

Језичка постојаност–промене језика 12 

Сумирање и писмени радови 8 

Укупан број часова за српски језик 90 

 

 

Тематске целине – књижевност Број часова 

Дела из доба српског модернизма (симболизам, 

импресионизам) 

18 

Варијанте српског романа 18 

Књижевност Срба у Мађарској 12 

Из великих тема књижевности 26 

Употреба појмова 10 

Изражајна средстава медија (новине и филм) 14 

Сумирање и писмени радови 10 

Укупан број часова за српску књижевност 108 
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Језик 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 

Вештина говора, разумевање и формирање 

усмених текстова 

Број часова 

15 

Раније стечено 

знање 

Форме учешћа у различитим говорним ситуацијама. 

Процес комуницирања. 

Говорна ситуација, нејезичка средства изражавања: говор тела, 

гест, комуникацијски процес, мимика, нагласак, интонација, темпо 

говора. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Начин говора и фонд речи који одговара комуникацијском циљу. 

Развијање усмених језичких способности потребних за 

самоизражавање и друштвени дијалог. Прилагођавање факторима 

комунукацијског процеса у разним конкретним говорним 

ситуацијама. 

Знања/развојни захтеви Корелација 

Препознавање повезаности садржаја саопштења и намере 

говорника. 

Свесност изношења мишљења. 

Упознавање основа аргументације. Учешће у расправи и 

свакодневном разговору. 

Свесно развијање правилног и лепог изражавања на матерњем 

језику. 

Шеме говорних ситуација у школи и заједници. 

Декодирање масовне комуникације и његових порука. 

Драма и плес: 

рецитовање, 

свечани говор. 

 

Певање-музика: 

интонација, 

тоналитет, јачина 

гласа, ритам. 

 

Информатика: 

текст у визуелним 

медијима. 

Кључни појмови/ 

појмови 

Аргументација, расправа, изражавање мишљења, свечани говор, 

новинарски стилови (вест, репортажа, интервју), масовна 

комуникација, врсте медија (новине, радио, телевизија, интернет). 

 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Читање и разумевање писаног текста 

Број часова 

7 

Раније стечено 

знање 

Примена научених стратегија разумевања и обраде текста у 

различитим типовима текстова. Самостално препознавање и 

исправљање својих грешака у разумевању текста. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Развијање способности изражајног тумачења текста. 

Развијање способности учења: руковање подацима и 

информацијама, упознавање техника претраживања, њихово 

увежбавање у штампаним и електронским текстовима. 

Увежбавање различитих начина обраде текста. 

Развијање препознавања грешака у читању и примена 

одговарајућих стратегија. 
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Знања/развојни захтеви Корелација 

Стално вежбање интерпретативног гласног читања са текстовима 

различитог тоналитета и врсте. Читање које изражава емотивно-

мисаони садржај текста. 

Запажање склада и односа између текста и слике. 

Технике тражења података: преглед, истицање, тражење података 

на интернету. Поузданост података нађених на интернету. 

Запажање разлика између комуникацијских функција носача 

информација и књижевне врсте прочитаног текста. 

Повећање активног и пасивног фонда речи самосталним радом. 

Самостално читање и истицање суштине у књижевним, научно-

популарним и публицистичким текстовима. Упоређивање краћих 

информација на исту тему из разних извора уз помоћ наставника. 

Декодирање испољених и неиспољених порука у тексту. 

Коришћење речника. 

Визуелна култура: 

повезаност текста и 

слике. 

 

Информатика: 

тражење 

информација, 

оријентација. 

Кључни појмови/ 

појмови 

Тражење података, порука, обрада текста, комуникацијска 

функција. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Писање и формулација 

Број часова 

9 

Раније стечено 

знање 

Прикупљање података, прављење белешке и концепта различитим 

техникама. Прикупљање материјала на задату тему коришћењем 

средстава библиотеке. Самостално формулисање текста у 

наученим књижевним врстама. Примена процеса формулације 

који има централну улогу. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Упознавање норми писмености на матерњем језику. 

Самостално прављење концепта различитим поступцима 

(гроздасти дијаграм, мисаона мапа, итд.) на основу краћих 

текстова. Вежбање техника прављења белешки (сажимање, 

истицање суштине). 

Индивидуално прављење неколико научених врста масовне 

комуникације. 

Развијање способности формулације у различитим типовима 

текста. Вежбање диктата. Стварање основа за критичко 

прихватање информација. 

Знања/развојни захтеви Корелација 

Развијање досадашњих техника писања. 

Формулисање текста у појединим комуникацијским жанровима 

(вест, интервју, репортажа). 

Настојање ка формирању индивидуалне форме прављења 

белешки. 

Упознавање и вежбање правила представљања у писаној форми 

(нпр. аутобиографија, колективни портали). 

Информатика: 

tражење 

информација, 

оријентација, 

проналажење 

интернетских 

извора. 

Кључни појмови/ 

појмови 

Електронски текст, прављење белешки, аутобиографија, молба, 

репортажа, коментар, примедба. 



41 

 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Правопис 

Број часова 

13 

Раније стечено 

знање 

Фонетички начин писања, азбука (абецеда), самостално 

исправљање текста. 

Знање и примена основних правописних правила. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Јачање правилног коришћења најчешћих правописних правила. 

Повећање свести о матерњем језику. 

Свесно коришћење искустава стечених о стиларним вредностима 

различитих граматичких, правописних, језичких правилности и 

језичких елемената у формулисању и креативном стварању текста. 

Стално контролисање самога себе и коришћење правописног 

речника. 

Схватање и вежбање разлика између српског и мађарског 

правописа. 

Знања/развојни захтеви Корелација 

Интерпункција, правила интерпункције. 

Писање сложених речи и акронима. Правилно писање скраћеница. 

Начин писања дијалога и цитата. 

Информатика: 

програми за 

контролисање 

правописа. 

Кључни појмови/ 

појмови 
Стављање интерпункције, управан цитат, неуправан цитат. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Структура језика 

Број часова 

26 

Раније стечено 

знање 

Корен речи, суфикси, предлози, врсте речи (именице, придеви, 

заменице, бројеви, глаголи), падежи, деклинација, коњугација, 

градација. Врсте реченица. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Препознавање жељеног саопштења по врсти реченице у 

свакодневној комуникацији. 

Запажање структуре реченице. 

Свест о акустичким средствима који одговарају модалитету. 

Знања/развојни захтеви Корелација 

Врсте реченица по њиховом модалитету. Вежбе усменог и 

писменог преформулисања реченице. 

Речи и синтагме. Врсте речи по структури. 

Улоге и врсте главних делова реченице (глаголски предикат, 

именски предикат, врсте субјекта). Укључивање и врсте других 

делова реченице (објекат, атрибут, апозиција, прилози). 

Изражавање делова реченице структуром речи и реченицом. 

Сложена реченица. Врсте зависних и упоредних реченица. 

Типови грађе речи, промена њиховог значења. 

Уочавање фразеолошких појава унутар текста. 

Мађарски језик и 

књижевност: фонд 

речи и грађење 

речи у мађарском 

језику. 
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Кључни појмови/ 

појмови 

Основна реч, изведена реч, сложена реч, део реченице, субјекат, 

предикат, објекат, атрибут, апозиција, прилог, проста реченица, 

проширена реченица, сложена реченица, зависан и упоредни однос, 

предлози, партикула, помоћни глагол, предлог, везници. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Језичка постојаност–промене језика 

Број часова 

12 

Раније стечено 

знање 

Усмени и писани језик, дијалекти, народни језик, Вук С. Караџић. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Препознавање разлика у садашњем и ранијем стању језика. 

Развијање језичке свести, формирање књижевног језика, 

препознавање правила обнове језика у старим и новим 

текстовима. 

Знања/развојни захтеви Корелација 

Уочавање постојаности и промена језика у разним старим и 

садашњим текстовима. Споменик првог српског писаног језика. 

Први књижевни језик–старословенски језик. 

Стваралаштво Ћирила и Методија, прва писмо–глагољица. 

Периоди српског књижевног језика (српскословенски, 

црквенословенски, славеносербски језик). 

Вук Стефановић Караџић, језичке реформе великог реформатора 

српског језика–народни језик као књижевни језик. Језичка норма. 

Појам матерњег језика и двојезичности. 

Дијалекти, екавски и ијекавски изговор. 

Језик друштвених слојева, жаргон. 

Место српског језика у групи словенских језика. 

Српски народопис: 

живот и 

стваралаштво Вука 

Стефановића 

Караџића. 

 

Историја, 

друштвено и 

грађанско 

образовање: 

cродност 

словенских језика 

Кључни појмови/ 

појмови 

Глагољица, ћирилица, старословенски језик, дијалекти књижевног 

језика, јужнословенски језик. 
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Књижевност 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 

Дела из доба српског модернизма (симболизам, 

импресионизам) 

Број часова 

18 

Раније стечено 

знање 

Лирска структура, метафора, алегорија, лирско ја, арс поетика (ars 

poetica). 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Препознавање главних карактеристика и смерница дела рођених у 

доба српског модернизма. 

Знања Pазвојни захтеви Корелација 

Књижевна дела из доба 

модернистичког поколења. 

Алекса Шантић: Остајте 

овдје, Јован Дучић: Подне, 

Милан Ракић: На Газиместану. 

Све захтевнија анализа песама и 

књижевних дела у погледу 

структуре и садржаја. 

Препознавање повезаности и 

асоцијативних мотива. 

Верна интерпретација по једне 

Шантићеве и Ракићеве песме. 

Тумачење идеала лепоте и 

родољубивих мотива присутних 

у лирским делима. 

Визуелна култура: 

уметност у доба 

сецесионизма и 

импресионизма. 

Кључни појмови/ 

појмови 
Импресионизам, симболизам, симбол.  

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Варијанте српског романа 

Број часова 

18 

Раније стечено 

знање 

Заплет (перипетија), врхунац, расплет, главни лик, споредни лик, 

радња. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Одвајање жанровских особина разних типова романа, развијање 

аналитичке способности. 

Знања Pазвојни захтеви Корелација 

Књижевна обрада историјских 

догађаја и периода српске 

историје. 

Гранични случајеви догађаја и 

изнуђене одлуке. 

Иво Андрић: Књига, Прозор, 

Милош Црњански: Сеобе 

(одломак). 

Уочавање и препознавање 

особина разних жанровских 

типова романа, карактери-

зација ликова, откривање 

конфликата. 

Посматрање појаве емпатије 

кроз играње улога. 

Саставни елементи радње, 

посматрање главних и 

споредних ликова. 

Тачка гледишта приповедача и 

опажање говорне ситуације. 

Историја, 

друштвено и 

грађанско 

образовање: историја 

српског народа у 

време I и II светског 

рата. 
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Кључни појмови/ 

појмови 

Роман, простор у коме се одиграва радња романа, време када се 

одиграва радња романа, структура романа. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Књижевност Срба у Мађарској 

Број часова 

12 

Раније стечено 

знање 

Прича Предрага Степановића Плави зец. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Упознавање књижевности Срба у Мађарској, приказивање дела 

савремене српске књижевности. 

Знања Pазвојни захтеви Корелација 

Одломци из појединих дела 

Стојана Вујичића, Петра 

Милошевића и Предрага 

Степановића. 

Однос савремених српских 

аутора у Мађарској према 

мањинском статусу. Савремене 

књижевне врсте и правци 

(постмодернизам, 

неореализам). 

Уочавање појаве дијалекта Срба 

из Мађарске у књижевним 

делима. 

Посматрање карактеристика 

савремене прозе, утицај поп 

музике на књижевност–

прикупљање примера. 

 

Кључни појмови/ 

појмови 
Постмодернизам, неореализам, дијалектологија, дијалекат. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Из великих тема књижевности 

Број часова 

26 

Раније стечено 

знање 

Књижевни родови, епика, роман, песма. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Препознавање тема и постављених питања везаних за епохе, 

сналажење у хронологији и топографији књижевности. 

Упоређивање дела сличних по теми, а истих по књижевној врсти. 

Анализа једне до две основне књижевне теме и мотива. Свесно 

одвајање варијација приповедача и начина приповедања.  

Знања Pазвојни захтеви Корелација 

Романи, одломци из романа, 

песме из круга дела српске и 

светске књижевности, која 

обрађују неисцрпне теме 

(детињство, младост, путовање, 

идентитет, љубав, патриотизам, 

итд.).  

Нпр. описне и родољубиве 

песме Десанке Максимовић, 

Разликовање свезнајуће и 

објективне приповедачке улоге у 

разним делима. 

Препознавање „лирског ја“ у 

лирским делима. 

Развијање самоспознаје кроз 

опис и анализу главних 

карактера. 

Препознавање приповедачких 
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љубавне песме Васка Попе, 

путописи Растка Петровића. 

техника. 

Поузданије сналажење у 

књижевној хронологији и 

топографији. 

Повећана увежбаност у 

упоређивању дела сличних по 

теми, а исте књижевне врсте и у 

анализи неколико књижевних 

тема и мотива. 

Кључни појмови/ 

појмови 

Наратор, објективни приповедач, свезнајући приповедач, 

ретроспективно приповедање. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Употреба појмова 

Број часова 

16 

Раније стечено 

знање 

Искуства без дефинисаног коришћења појмова. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Разумевање и активно коришћење појмова при анализи разних 

уметничких дела везаних за наставну материју 7-8. разреда. 

Знања Pазвојни захтеви Корелација 

Приповедачка, лирска и 

драмска дела. 

Коришћење појмова на 

захтеван начин и начин који 

помаже тумачење. 

Коришћење појмова везаних за 

књижевност са разумевањем. 

 

Кључни појмови, 

појмови 

Епска структура, започињање приче, обрт, завршетак, расправа, 

постмодернистичка, лирска структура, синестезија, симбол, 

дистихон, сонет, стих у дванаестерцу. 

 

 

Тематска целина/ 

Развојни циљ 
Изражајна средстава медија (новине и филм) 

Број часова 

14 

Раније стечено 

знање 

Перцепција разлике међу текстовима који се појављују у 

медијима, уочавање фиктивног или стварног карактера медијског 

текста. 

Образовно-

развојни циљеви 

тематске целинe 

Развијање разумевања текста из филмова сходно узрасту, 

формирање самосталног критичког става. 

Развијање способности свесног избора текста. 

Знања/развојни захтеви Корелација 

Схватање да је за формирање и разумевање медијских текстова 

потребно познавање специфичног језика датог медија, као и да 

медији за масовну комуникацију користе разне знаковне 

системе, нпр. писане, симболичке и техничке кодове. 

Визуелна култура; 

певање-музика: 

повезаности текста, 

слике и звука. 
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Упознавање појма магичног размишљања. 

Препознавање да за разлику од уметничких дела, медији 

потрошачима нуде директне, већ готове оквире тумачења. 

Формулисање питања и тврдњи у вези једносмерне и 

интерактивне особине медијске комуникације. 

Одређивање појма стереотипије и репрезентације. 

Поређење својих доживљаја и искустава са светом који нуде 

медији (talk show, reality show, итд.). 

Српски медији у Мађарској (Наш екран, СНН, Радио срб). 

 

Информатика: 

кодирање алгоритма. 

Кључни појмови/ 

појмови 
Кодирање, магично размишљање, симболички и технички код, 

стереотипија, репрезентација. 
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Очекивани 

резултати 

развоја на крају 

двогодишњег 

циклуса  

Ученик учествује у свакодневним комуникацијским ситуацијама и 

расправама. 

У стању је да своје ставове одбрани уз помоћ аргумената и доказа. 

Може да разуме текстове различитог облика и жанра, да уме да 

тумачи поруку текста и да потражи информације из текста. 

Уме да сажме садржај текста, уме да направи самостално белешку и 

концепт. 

У стању је да своје мишљење о садржају прочитаног текста 

формулише у усменој и писменој форми, да образложи своје 

ставове. 

Познаје врсте реченица и правописна правила везана за њих, настоји 

да користи разне врсте реченица. 

Ученик је у стању да идентификује нека лакше категоризована дела 

по уметничкој врсти и да формулише суштину књижевног рода. 

Препознаје жанровске особине неколико типова романа, уме да 

карактерише ликове. 

Познаје лирику истакнутих ликова српског романтизма, Бранка 

Радићевића и Јована Јовановића Змаја. 

Приближно се оријентише у хронологији и топографији 

књижевности. 

Познаје различите улоге приповедача (објективан, свезнајући), 

разлику између директног и индиректног начина приповедања, са 

сигурношћу препознаје једноставнија стилистичка средства и 

метафоре. 

Познаје структуру епике и лирике. 

Способан је за перципирање и расправу о људским односима, 

делима, исказаним осећањима, која се јављају у драмским делима. 

Способан је за верно тумачење следећих дела: Алекса Шантић: 

Остајте овде, Милан Ракић: На Газиместану, Бранко Радичевић: 

Ђачки растанак-одломци. 

Ученик познаје основна изражајна средства медија, врсте писаних и 

електронских новина. Познаје друштвену улогу медија и интернета. 

 


