СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Службени гласник СРС - Просветни гласник, бр. 6/90 и Службени гласник РС Просветни гласник, бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002,
5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009,
3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - исправка и 11/2013 од 28.06.2013. године

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
(за трогодишње образовање)

I РАЗРЕД
Циљ
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање
знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености;
проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање
љубави према књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких
текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности,
књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;
проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање
и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и
оплемењеног језика и укуса.
Задаци
Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога
наставе језика). Ученици треба да:
- овладају знањима о српском књижевном језику;
- стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у
писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног
развоја;
- поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа,
националних мањина, етничких заједница и других народа;
- унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне,
националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са
развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем
других језика и других култура.
Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина
и афирмисање васпитних вредности путем књижевности). Ученици треба да:
- упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште
књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;
- негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине
посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из
историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и
истраживачкој улози;
- развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса
који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају књижевна дела
свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;
- усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;
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- оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду
насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног
понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;
- подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;
- развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.
Општи задаци. Ученици треба да:
- развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени
стечених знања;
- развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања
сложеним и обимним знањима;
- усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и
способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и функционалне вештине
које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у
свакодневном животу;
- развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;
- формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна
баштина;
- буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.

I РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
КЊИЖЕВНОСТ (66 часова)
I. УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (12 часова)

Природа и смисао књижевности
Појам и назив књижевности; књижевност као уметност; књижевност и друге
уметности; усмена и писана књижевност улога књижевне уметности у друштву;
књижевност и проучавање књижевности, науке о књижевности: теорија, историја
књижевности и књижевна критика.
Уметнички доживљај, утисци, разумевање, сазнавање и доживљавање уметничких
вредности у књижевном делу.

Структура књижевног дела
Тема, мотив (мања тематска јединица); фабула и сиже; лик, карактер, тип,
наратор, писац; идеје, мисли и поруке, смисао књижевно-уметничког дела; композиција
књижевног дела (на примерима лирског, епског и драмског дела); језик у
књижевноуметничком делу (пишчев избор и распоређивање речи), средства
уметничког изражавања.

Дела за обраду
Сунце се девојком жени - лирска народна песма
Бановић Страхиња - епска народна песма
Девојка бржа од коња - народна приповетка
Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење - умет. припов.
Софокле: Антигона - трагедија
Иво Андрић: О причи и причању (Беседа приликом примања Нобелове награде)
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II. КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА (10 часова)
Основне информације о развоју, врстама, тематици и особеностима књижевности
старог века.
Еп о Гилгамешу (одломак)
Хомер - Илијада (одломак - VI певање)
Библија - из Старог завета; Легенда о потопу; из Новог завета; Јеванђеље по
Матеју (Страдање и васкрсење Христово).
III. СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ (11 часова)
Почеци словенске писмености, значај рада Ћирила и Методија и њихових ученика.
Најстарија словенска писма (глагољица, ћирилица); старословенски језик и рецензије
старословенског језика; најстарији споменици јужнословенске културе (Башчанска
плоча, Самуилов натпис, Брижински споменик, Мирослављево јеванђеље); међусобне
везе и утицаји писане и усмене књижевности.
Сава Немањић (Св. Сава): Житије Св. Симеона (одломак) - Болест и смрт Св.
Симеона
Јефимија: Похвала кнезу Лазару
Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве
Усмено предање о Св. Сави - (народне песме, приче и легенде - избор).
IV. НАРОДНА (УСМЕНА) КЊИЖЕВНОСТ (11 часова)
Народна (усмена) књижевност: појам, битне одлике, основне теме и мотиви,
уметничка вредност и значај (синтеза).
Народна поезија и њен значај у животу и историји српског народа.
Српска дјевојка - народна песма
Кнежева вечера - народна песма
Марко пије уз рамазан вино - народна песма
Диоба Јакшића - народна песма
Ропство Јанковић Стојана - народна песма
Бој на Мишару - народна песма
V. ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА (11 часова)
Хуманизам и ренесанса у Европи и код нас и главни представници (појам,
особености, значај).
Ф. Петрарка: Канцонијер (избор сонета)
В. Шекспир: Ромео и Јулија
Сервантес: Дон Кихот (одломак)
Ш. Менчетић: Први поглед
Џ. Држић: Горчије жалости јесу ли гди кому
М. Држић: Новела од Станца
VI. БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ (6 часова)
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Барок и класицизам и њихови главни представници у Европи и код нас (појам,
особености, значај).
И. Гундулић: Осман (одломци из I и VIII певања)
Молијер: Тврдица
VII. ЛЕКТИРА (5 часова)
Данте Алегијери: Божанствена комедија (одломак из Пакла)
Д. Киш: Рани јади
Избор из поезије савремених песника према избору ученика и наставника (Д.
Радовић, М. Антић, Љ. Симовић и др.)
VIII. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни
књижевнотеоријски појмови.
Лирско, епско, драмско песништво.
Лирске („женске”) и епске (јуначке) песме. Епски јунак.
Епска поезија у прози: приповетка, новела, роман; једноставнији облици епске
прозе: мит, предање, бајка, прича. Житије (животопис, биографија), похвала, слово.
Драмска поезија (одлике, подела): трагедија, комедија, драма у ужем смислу речи.
Фарса. Драма и позориште. Драмски јунак.
Стих и проза. Метрика, хексаметар, десетерац, цезура.

Средства уметничког изражавања
Епитет, поређење, персонификација, хипербола, градација, антитеза, метафора,
лирски паралализам. Симбол. Хуманизам, ренесанса, петраркизам, барок,
класицизам.
ЈЕЗИК (25 часова)
I. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ
Језик као средство комуникације (основни појмови).
Основни појмови о књижевном (стандардном) језику. Његов национални и
културни значај.
II. ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ БАВЕ
Језик као систем знакова.
Фонетика и фонологија, глас и фонема.
Морфологија. Речи и морфеме. Творба речи.
Синтакса. Реченица као језичка и комуникативна јединица.
Лексикологија. Лексички фонд (богаћење речника, стручна терминологија).
III. ПРАВОПИС
Основни принципи правописа српског књижевног језика. Писање великог слова.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (14 часова)
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I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Артикулација гласова, књижевна акцентуација, мелодија реченице, јачина, висина
тона, боја гласа, темпо изговора; пауза - логичка и психолошка и њихова изражајна
функција. Акценат, речи, групе речи, реченице (смисаонице). Отклањање
нестандардне акцентуације из ученичког говора.
Изражајно читање и казивање напамет научених краћих прозних и дијалошких
текстова. Рецитовање стихова.
Стилске вежбе. Функционални стилови: разговорни књижевноуметнички језик.
II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Правописне вежбе: писање великог слова.
Стилске вежбе: сажимање писменог састава уз појачавање његове
информативности, отклањање сувишних речи и неприкладних израза.
Домаћи писмени задаци (читање и анализа).
Четири писмена задатка годишње.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
(за четворогодишње образовање)
Циљ
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање
знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености;
проширивање и продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање
љубави према књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких
текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књижевности,
књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;
проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање
и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и
оплемењеног језика и укуса.
Задаци
Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога
наставе језика). Ученици треба да:
- овладају знањима о српском књижевном језику;
- стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у
писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног
развоја;
- поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа,
националних мањина, етничких заједница и других народа;
- унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне,
националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са
развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем
других језика и других култура.
Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина
и афирмисање васпитних вредности путем књижевности). Ученици треба да:
- упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште
књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;
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- негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине
посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из
историје српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и
истраживачкој улози;
- развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса
који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају књижевна дела
свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;
- усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;
- оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду
насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног
понашања и за развијање самосвести и личне одговорности;
- подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;
- развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.
Општи задаци. Ученици треба да:
- развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени
стечених знања;
- развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања
сложеним и обимним знањима;
- усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и
способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и функционалне вештине
које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у
свакодневном животу;
- развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;
- формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна
баштина;
- буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.

I РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
КЊИЖЕВНОСТ (66 часова)
I. УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (12 часова)
Природа и смисао књижевности
Појам и назив књижевности; књижевност као уметност; књижевност и друге
уметности; усмена и писана књижевност; улога књижевне уметности у друштву;
књижевност и проучавање књижевности, науке о књижевности: теорија, историја
књижевности и књижевна критика.
Уметнички доживљај, утисци, разумевање, сазнавање и доживљавање уметничких
вредности у књижевном делу.
Структура књижевног дела
Тема, мотив (мања тематска јединица); фабула и сиже; лик, карактер, тип,
наратор, писац; идеје, мисли и поруке, смисао књижевноуметничког дела; композиција
књижевног дела (на примерима лирског, епског и драмског дела); језик у
књижевноуметничком делу (пишчев избор и распоређивање речи), средства
уметничког изражавања.
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Дела за обраду
Сунце се девојком жени - лирска народна песма
Бановић Страхиња - епска народна песма
Девојка бржа од коња - народна приповетка
Лаза Лазаревић - Први пут с оцем на јутрење - уметн. припов.
Софокле: Антигона - трагедија
Иво Андрић: О причи и причању (Беседа приликом примања Нобелове награде)
II. КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА (10 часова)
Основне информације о развоју, врстама, тематици и особеностима књижевности
старог века.
Еп о Гилгамешу (одломак)
Хомер - Илијада (одломак - VI певање)
Библија - из Старог завета; Легенда о потопу; из Новог завета; Јеванђеље по
Матеју (Страдање и васкрсење Христово).
III. СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ (11 часова)
Почеци словенске писмености; значај рада Ћирила и Методија и њихових ученика.
Најстарија словенска писма (глагољица, ћирилица); старословенски језик и рецензије
старословенског језика; најстарији споменици јужнословенске културе (Башчанска
плоча, Самуилов натпис, Брижински споменик, Мирослављево јеванђеље); међусобне
везе и утицаји писане и усмене књижевности.
Сава Немањић (Св. Сава) - Житије Св. Симеона (одломак), Болест и смрт Св.
Симеона
Јефимија - Похвала кнезу Лазару
Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве
Усмено предање о Св. Сави (народне песме, приче и легенде - избор).
IV. НАРОДНА (УСМЕНА) КЊИЖЕВНОСТ (11 часова)
Народна (усмена) књижевност: појам, битне одлике, основне теме и мотиви,
уметничка вредност и значај (синтеза).
Народна поезија и њен значај у животу и историји српског народа.
Српска девојка - народна песма
Кнежева вечера - народна песма
Марко пије уз рамазан вино - народна песма
Диоба Јакшића - народна песма
Ропство Јанковић Стојана - народна песма
Бој на Мишару - народна песма
V. ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА (11 часова)
Хуманизам и ренесанса у Европи и код нас и главни представници (појам,
особености, значај).
Ф. Петрарка - Канцонијер (избор сонета)
В. Шекспир - Ромео и Јулија
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Сервантес - Дон Кихот (одломак)
С. Менчетић - Први поглед
Џ. Држић - Горчије жалости јесу ли гди кому
М. Држић - Новела од Станца
VI. БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ (6 часова)
Барок и класицизам и њихови главни представници у Европи и код нас (појам,
особеност, значај).
И. Гундулић - Осман (одломци из I и VIII певања)
Молијер - Тврдица
VII. ЛЕКТИРА (5 часова)
Данте Алегијери: Божанствена комедија (одломак из Пакла, певање V - Паоло и
Франческа)
Д. Киш - Рани јади
Избор из поезије савремених песника према избору ученика и наставника (Д.
Радовић, М. Антић, Љ. Симовић и др.).
VIII. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни
књижевно-теоријски појмови.
Лирско, епско, драмско песништво.
Лирске („женске”) и епске (јуначке) песме. Епски јунак.
Епска поезија у прози: приповетка, новела, роман; једноставнији облици епске
прозе: мит, предање, бајка, прича. Житије (животопис, биографија), похвала, слово.
Драмска поезија (одлике, подела): трагедија, комедија, драма у ужем смислу речи.
Фарса. Драма и позориште. Драмски јунак.
Стих и проза: Метрика, хексаметар, десетерац, цезура.

Средства уметничког изражавања
Епитет, поређење, персонификација, хипербола, градација, антитеза, метафора,
лирски паралелизам. Симбол. Хуманизам, ренесанса, петраркизам, барок,
класицизам.
ЈЕЗИК (25 часова)
I. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ
Језик као средство комуникације (основни појмови).
Основни појмови о књижевном (стандардном) језику. Његов национални и
културни значај. Однос књижевног језика и дијалеката. Књижевно-језичка култура и
њен значај.
Српски језик (место у породици словенских језика, границе).
II. ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ БАВЕ
Језик као систем знакова.
Фонетика и фонологија. Гласови и фонеме. Слог. Прозодија.
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Морфологија. Речи и морфеме. Врсте морфема. Морфологија у ужем смислу
(промена речи). Творба речи.
Синтакса. Реченица као језичка и комуникативна јединица.
Лексикологија. Лексеме. Лексички фонд (речник, лексика).
Граматике и речници српског језика и начин њихове употребе.
III. ФОНЕТИКА
Гласовни и фонолошки систем српског књижевног језика (понављање и
утврђивање систематизације гласова и фонема и њихових карактеристика).
Морфофонологија. Морфофонолошке алтернације и њихова улога у промени и
творби речи. Алтернације у српском књижевном језику (проширивање и утврђивање
раније стечених знања). Правописна решења.
Акценатски систем српског књижевног језика (и његово обележавање). Клитике
(проклитике и енклитике). Контрастирање акценатског система књижевног језика и
регионалног дијалекта (где је то потребно). Служење речником за утврђивање
правилног акцента.
IV. ПРАВОПИС
Основни принципи правописа српског књижевног језика. Правописи и правописни
приручници (и служење њима).
Писање великог слова.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (14 часова)
I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Артикулација гласова, књижевна акцентуација, мелодија реченице, јачина, висина
тона, боја гласа, темпо изговора; пауза - логичка и психолошка и њихова изражајна
функција. Акценат, речи, групе речи, реченице (смисаоница). Отклањање
нестандардне акцентуације из ученичког говора.
Изражајно читање и казивање напамет научених краћих прозних и дијалошких
текстова. Рецитовање стихова.
Коришћење звучних записа у подстицању, процени и снимању изражајног читања,
казивања и рецитовања.
Стилске вежбе. Функционални стилови: разговорни књижевно-уметнички језик.
II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Правописне вежбе: писање великог слова.
Стилске вежбе: сажимање писменог састава уз појачавање његове
информативности, отклањање сувишних речи и неприкладних израза.
Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу).
Четири писмена задатка годишње.
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