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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) 

II 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.  

II РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

КЊИЖЕВНОСТ (48) 

ПРОСВЕТИТЕЉСТВО (5) 

Просветитељство (појам, особености, значај и главни представници) 

Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија (одломак)  

Јован Стерија Поповић: Тврдица 

РОМАНТИЗАМ (19) 

Романтизам (појам, особености, значај и главни представници)  

Џорџ Гордон Бајрон: Чајлд Харолд (одломак)  

Александар Сергејевич Пушкин: Цигани (одломак)  

Хајнрих Хајне: Лорелај 

Вук Стефановић Караџић: Реформатор језика и правописа, сакупљач народних 
умотворина 

Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак) 

Ђура Јакшић: Вече, Поноћ 

Јован Јовановић Змај: Ђулићи и Ђулићи увеоци (избор) 

Лаза Костић: Међу јавом и међ сном 

Петар Петровић Његош: Горски вијенац (одломци) 

Иван Мажуранић: Смрт Смаил-аге Ченгића (Харач) 
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РЕАЛИЗАМ (19) 

Реализам (појам, особености, значај и главни представници) 

Оноре де Балзак: Чича Горио (одломак) 

Николај Васиљевић Гогољ: Ревизор (одломак) 

Милован Глишић: Глава шећера 

Лаза Лазаревић: Ветар (одломак) 

Радоје Домановић: Данга 

Стеван Сремац: Зона Замфирова (одломак) 

Симо Матавуљ: Поварета 

Војислав Илић: Сиво, суморно небо 

Силвије Страхимир Крањчевић: Мој дом 

Јанко Керсник: Сељакова смрт 

ЛЕКТИРА (5) 

Иво Андрић: Мост на Жепи и друге приповетке  

Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве 

Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове 

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

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

Лирска поезија (особености књижевног рода); лирска песма; композициона 
структура лирске песме; песничка слика; књижевноуметнички (песнички) језик: 
сликовност (конкретност), емоционалност, симболичност, преображај значења, 
ритмичност и хармоничност; версификација; системи версификације; трохеј, јамб, 
дактил; стих; строфа; рима. 

Реалистичка приповетка и роман. 

Романтично, реалистично, хумористично, сатирично, гротескно. 

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

Писмо, аутобиографија, сонет, сонетни венац. 

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

ЈЕЗИК (12) 

КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

Основни принципи језичке културе. 

Језичка ситуација у Србији. 

Принципи језичке равноправности. Језичка толеранција. 

ТВОРБА РЕЧИ 

Основни појмови о извођењу (деривацији) речи. Важнији модели за извођење 
именица, придева и глагола. 

ЛЕКСИКОЛОГИЈА 
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Значењски (семантички) и формални односи међу лексемама (синонимија; 
антонимија; полисемија и хомонимија; метафорична и метонимијска значења). 

Основни појмови о терминологији и стручним терминима. Терминолошки речници. 

ПРАВОПИС 

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

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (10) 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Причање догађаја и доживљаја (приказивање осећања). 

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

Самостално излагање у функцији интерпретације књижевног текста. Уочавање 
језичких поступака и стилогених места књижевног текста (читањем и образлагањем). 
Дијалог у функцији обраде текста. 

Изражајно казивање напамет научених лирских песама и краћих монолошких 
текстова. Доследно усвајање ортоепске норме и усвајање вештине говорења. 

Стилске вежбе, функционални стилови; научни стил. 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Правописне вежбе: писање бројева и одричних облика глагола. Писање 
скраћеница. 

Писмени састави: израда плана писменог састава, усавршавање текста; писање 
побољшане верзије писменог састава (уношење нових података, отклањање 
безначајних појединости). 

Два 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; 
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- 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; 

- 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.  

II РАЗРЕД 
(3 часа недељно, 105 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

КЊИЖЕВНОСТ (72) 

ПРОСВЕТИТЕЉСТВО (5) 

Просветитељство - реформаторски покрет у Европи: култ разума, прогреса, 
природног права, осећајности; верска толеранција. Геополитички и духовни оквири 
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српског народа (Велика сеоба Срба). Између средњовековних и модерних појава у 
књижевности (барокне тенденције, Г. Ст. Венцловић, 3. Орфелин). Књижевност епохе 
просветитељства (сентиментализам, класицизам). 

Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију; Живот и прикљученија (I део) 

Јован Стерија Поповић: Тврдица 

РОМАНТИЗАМ (32) 

Романтизам у Европи и код нас (појам, особености, значај, главни представници). 
Поетика романтизма: однос према традицији и просветитељству, одлике стила, 
жанрова и мотивско-тематских тенденција, развој лирике, драме - трагедије и 
мешовитих облика. 

Поетика романтизма (В. Иго: „Предговор Кромвелу” - одломак) 

Александар Сергејевич Пушкин: Цигани, Евгеније Оњегин (одломци) 

Шандор Петефи: Слобода света 

Хенрих Хајне: Лорелај 

Вук Стефановић Караџић: реформатор језика и правописа (из Предговора Српском 
рјечнику); лексикограф (Српски рјечник), сакупљач народних умотворина (О подјели и 
постању народних пјесама); књижевни критичар и полемичар (Критика на роман 
„Љубомир у Јелисиуму”); писац - историчар, биограф (Житије Хајдук - Вељка 
Петровића). 

Петар Петровић Његош: Горски вијенац 

Бранко Радичевић: Кад млидија‘ умрети, Ђачки растанак 

Ђура Јакшић: Орао, Вече, Поноћ 

Јован Јовановић Змај: Ђулићи, Ђулићи увеоци, Јутутунска народна химна 

Лаза Костић: Међу јавом и мед сном, Santa Maria della Salute 

Иван Мажуранић: Смрт Смаил аге Ченгића  

Франце Прешерн: Сонетни венац  

Август Шеноа: Сељачка буна (одломак) 

РЕАЛИЗАМ (30) 

Реализам у Европи и код нас (појам, особености, значај, главни представници). 
Поетика реализма: однос према стварности, ослонац на позитивистичку слику света, 
доминација прозе, обележје књижевног лика (мотивисаност, типичност, 
индивидуалност) и реалистичког стила. Реализам у Европи - поетика реализма 
(Балзак: Предговор Људској комедији - одломак). Поетика реализма у српској 
књижевности (Светозар Марковић: Певање и мишљење - одломак). 

Оноре де Балзак: Чича Горио 

Николај Васиљевић Гогољ: Ревизор 

Ги де Мопасан: Два пријатеља (новела) 

Јаков Игњатовић: Вечити младожења 

Милован Глишић: Глава шећера 

Лаза Лазаревић: Ветар 

Радоје Домановић: Данга 

Стеван Сремац: Зона Замфирова 
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Бранислав Нушић: Народни посланик 

Симо Матавуљ: Поварета 

Војислав Илић: Грм, Сиво, суморно небо, Тибуло 

Силвије Страхимир Крањчевић: Мојсије 

Јанко Керсник: Сељакова смрт 

ЛЕКТИРА (5) 

Лав Николајевић Толстој: Ана Карењина или Рат и мир 

Иво Андрић: Мост на Жепи и друге приповетке 

Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве 

Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове 

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

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

Лирска поезија (особености књижевног рода); лирска песма; композициона 
структура лирске песме; књижевноуметнички (песнички) језик: сликовност 
(конкретност), емоционалност, симболичност, преображај значења, ритмичност и 
хармоничност; версификација; системи версификације; трохеј, јамб, дактил; стих; 
строфа; рима. 

Реалистичка приповетка и роман. 

Романтично, реалистично, хумористично, сатирично, гротескно. 

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

Писмо, аутобиографија, сонет, сонетни венац. 

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

ЈЕЗИК (20) 

КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

Стандардизација (постанак и развој) књижевног језика и правописа (XIX и XX век). 

Књижевнојезичке варијанте. Функционални стилови. 

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

Језичка ситуација у Србији. Принципи језичке равноправности. Језичка 
толеранција. 

МОРФОЛОГИЈА (У УЖЕМ СМИСЛУ) 

Врсте речи. Променљиве и непроменљиве речи. 

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

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

Заменице. Именичке заменице: личне заменице; неличне именичке заменице 
(заменице ко, шта итд.). Придевске заменице. Основно о промени заменица. 
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Бројеви: главни и редни бројеви. Врсте главних бројева: основни бројеви, збирни 
бројеви, бројне именице на -ица (двојица, тројица итд.). 

Глаголи. Непрелазни, прелазни и повратни глаголи. Подела глагола по виду. 
Морфолошке глаголске категорије: време и начин; лице и број (и род - код облика који 
разликују м., ж. и с. род); стање (актив и пасив); потврдност/одричност. Основно о 
конјугацији (глаголске врсте, лични и нелични облици, облици пасива). 

Прилози. Врсте прилога. 

Помоћне речи: предлози, везници и речце. Узвици. 

ПРАВОПИС 

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

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (13) 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Причање догађаја и доживљаја (приказивање осећања). 

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

Самостално излагање у функцији интерпретације књижевног текста. Уочавање 
језичких поступака и стилогених меота књижевног текста (читањем и образлагањем). 
Дијалогу функцији обраде текста. 

Изражајно казивање напамет научених лирских песама и краћих монолошких 
текстова Доследно усвајање ортоепске норме и усвајање вештине говорења. 

Стилске вежбе, функционални стилови; научни стил. 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Правописне вежбе: писање бројева и одричних облика глагола. Писање 
скраћеница. 

Писмени састави: Израда плана писменог састава, усавршавање текста; писање 
побољшане верзије писменог састава (уношење нових података, отклањање 
безначајних појединости). 

Четири школска писмена задатка. 

 
 


