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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) 

III 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.  

III РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 60 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

КЊИЖЕВНОСТ (41) 

МОДЕРНА (18) 

Модерна у европској и српској књижевности. (Импресионизам и симболизам - 
општи појам).  

Шарл Бодлер: Албатрос 

Алекса Шантић: Вече на шкољу, Моја отаџбина 

Јован Дучић: Јабланови  

Милан Ракић: Долап  

Владислав Петковић Дис: Можда спава  

Антун Густав Матош: Јесење вече  

Бора Станковић: У ноћи  

Бранислав Нушић: Народни посланик (одломак) 

МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ (18) 

Српска књижевност - опште одлике и главни представници. 

Душан Васиљев: Човек пева после рата  

Милош Црњански: Сеобе I - одломци 

Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка  

Коста Рацин: Берачи дувана 
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Вељко Петровић: Салашар  

Десанка Максимовић: Избор из поезије  

Иван Горан Ковачић: Јама  

ЛЕКТИРА (5) 

Рабиндранат Тагора: Градинар (41) 

Иво Андрић: На Дрини ћуприја (одломци) 

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

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

Лирика. Модерна лирска песма (структура). Песма у прози. 

Стих: једанаестерац, дванаестерац, слободан стих. Средства књижевноуметничког 
изражавања (стилске фигуре): метонимија, синегдоха, парадокс, алузија, апострофа, 
реторско питање, инверзија, елипса, рефрен. 

Епика. Облици уметничког изражавања: причање (нарација), описивање 
(дескрипција), дијалог, монолог, унутрашњи монолог, доживљени говор, пишчев 
коментар; казивање у првом, другом и трећем лицу. 

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

ЈЕЗИК (13) 

СИНТАКСА 

Синтаксичке јединице: реченица у ширем смислу (комуникативне реченице) и 
реченице у ужем смислу (предикатске реченице). 

Падежни систем. Појам падежног система и предлошко-падежних конструкција. 

Конгруенција: дефиниција и основни појмови. 

Систем зависних реченица: три основна типа вредности зависних реченица 
(именичке, придевске и прилошке зависне реченице). 

Систем независних реченица. Обавештајне, упитне, заповедне, жељне и узвичне 
реченице. 

Глаголски вид и род. 

Глаголска времена и глаголски начини - основни појмови. 

Напоредни односи међу синтаксичким јединицама (саставни, раставни, супротни). 

ПРАВОПИС 

Интерпункција. 

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (6) 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Казивање и рецитовање напамет научених књижевноуметничких текстова. 

Стилистика. Функционални стилови: публицистички. 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
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Стилистика. Лексичка синонимија и вишезначност речи, избор речи (прецизност). 
Појачавање и ублажавање исказа; обично, ублажено и увећано значење речи; 
пренесена значења речи (фигуративна употреба именица, глагола и придева). 

Писмене вежбе новинарска вест, чланак, извештај, интервју, коментар и др. Приказ 
књижевно-сценског или филмског дела. Увежбавање технике израде писмених 
састава. 

Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу) 

Два писмена задатка. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА 

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета 
распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено окo 60%, а за друга два 
(језик и култура изражавања) око 40% часова. 

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70% часова. Осталих 30% 
часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и систематизовање 
програма. 

Циљ и задаци чине целину и остварују се током три године - систематски и 
континуирано - у свим предвиђеним програмско-тематским подручјима и видовима 
рада. 

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз 
примену начела поступности, корелације, интеграције и примерености узрасту. 

Садржаји програма за трогодишње средње стручне школе (I, II и Ш разред) 
редуковани су у односу на садржаје програма четворогодишњих средњих стручних 
школа (I, II, Ш и IV разред). 

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност 
и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и књижевноисторијско проучавање 
књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених. 

Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја 
уграђени су елементи опште лингвистике и правописа. 

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и 
писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су говорне и писмене 
вежбе, домаћи задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично 
ћирилицом и латиницом. 

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална 
сарадња наставника српског језика и књижевности с наставницима других предмета 
(историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима 
(школским библиотекаром - медијатекаром, педагогом, психологом) и органима 
(стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском (регионалном) 
просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са 
одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоскопом, 
локалним новинама, радио-станицом и др.). 

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од 
принципа, облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном процесу. 
Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља 
остваривање битних задатака и садржаја програма уз максимално могућу мисаону 
активност ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа 
(посебно: свесне активности ученика, научности, примерености, поступности, 
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систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 
метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и 
методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни видови групног и 
индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, 
текстуално-графичке демонстрације и самосталних радова ученика, средства - 
уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофолије, 
наставни и други филмови, радио и телевизијске емисије и сл.). Избор одређених 
наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним 
садржајем и циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба 
остварити на једном часу српског језика и књижевности. 

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим 
учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду опремљени у складу са 
нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим 
школским просторијама (библиотеци - медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и 
сл.). 

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и 
приручници и библиотечко-информацијска грађа од значаја за остваривање задатака и 
садржаја програма овог предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за 
самостално коришћење разних извора сазнања у настави и ван ње. 

У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које 
треба имати у виду приликом планирања (глобалног и оперативног) и реализације 
предвиђених задатака и садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у 
програму: измењен је недељни и годишњи фонд часова у свим разредима средњих 
стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег фонда часова на 
поједине сегменте програма; обезбеђен је адекватнији однос између часова обраде и 
других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и 
садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај проучавања 
књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови аутори и наслови; 
одређени су основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају током обраде 
одговарајућих дела: створени су предуслови за креативно испољавање наставника и 
прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за 
појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика. 

КЊИЖЕВНОСТ 

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске 
књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском континуитету од старог века 
до данас. 

Програм I разреда је за почетак предвидео увод у проучавање књижевног дела 
(књижевнотеоријски приступ) како би се избегло нагло прелажење са тематског 
проучавања, карактеристичног за наставу овог предмета у основној школи, на 
проучавање историје књижевности, тј. изучавање књижевноуметничких дела у 
историјском контексту. Уз тај основни разлог треба имати у виду и друга преимућства 
оваквог приступа: наставник ће стећи увид у књижевноисторијска знања која су 
ученици понели из основне школе. Та знања ће се систематизовати, проширити и 
продубити, чиме ће се остварити ваљанији пут за сложенији и студиознији приступ 
књижевним делима какав захтева програм књижевности у средњим стручним 
школама. 

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да 
пође од претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна знања: 

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног 
књижевног дела; књижевни родови и врсте; основна језичкостилска изражајна 
средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, 
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ритам; структура драмског дела; дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, 
филм, радио-драма, телевизијска драма; 

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, 
ситуација, радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске врсте, од 
синопсиса до сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике). 

Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и 
продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији књижевног дела. 

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе 
књижевности и њега треба доследно примењивати приликом упознавања ученика са 
изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. Наравно, не треба 
очекивати да се сва програмом предвиђена дела обрађују на нивоу интерпретације 
као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник 
треба да процени на којим ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ 
или, пак, проблемско-стваралачки методички систем. 

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама 
повремено тражи и примену експликативног методичког система када се мора чути 
наставникова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се 
проучавају, као и у свим другим ситуацијама у којима наставник не може рачунати на 
ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености, да је 
његов говор модел правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови 
ученици). 

Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из 
обавезног програма књижевности и обрађују се по истом методичком систему. Треба 
напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају 
обрадити сви писци, већ књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и 
наставник. 

ЈЕЗИК 

Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да 
омогући ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави и о језику као 
систему знакова. Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и 
опште лингвистичка односно социолингвистичка знања неопходна образованом 
човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег језика. 
Главни део тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику. Као у уводном 
делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке које 
се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током целе наставе - у вези са 
одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном 
теоријски и методички вишем нивоу изучавању језичких појава даје нови квалитет 
настави која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова 
знања, поред своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и 
побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем савлађивању 
градива из страних језика. 

Део програма књижевни језик вишеструко је значајан. Његовом реализацијом 
ученици треба да стекну знања и изграде одговарајуће ставове о српском књижевном 
језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма 
укључује и наставу о развоју књижевног језика. 

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система 
не обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система већ се обухватају и 
функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи 
лингвистике текста и граматике. Посебан је значај дат лексикологији (која се 
надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више знања о 
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речничком благу свога језика него и да би развили правилан однос према разним 
појавама у лексици. 

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су 
ученици стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч о простом 
обнављању и утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о 
српском језику, и као што је већ речено, о усвајању једног квалитативно вишег 
приступа проучавању језичке организације и језичких законитости. 

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног 
предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће бити подлога за 
тумачење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући 
материјал за уочавање естетске функције језика. С друге стране, настава језика се 
мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о 
акценатском систему, творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање 
правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку норму и 
да побољшају своје изражајне способности. 

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају 
одређени степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа у читању 
и казивању лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у 
току обраде књижевног текста на тај начин што ће наставник, директно, својим 
читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће елементе 
правилног усменог изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања 
трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 
књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења 
ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају различитим облицима усменог 
изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина 
предвиђених облика ове наставе непосредно се укључује у наставу књижевности или 
примене за израду писмених састава. 

У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да наставник ученицима 
демонстрира методологију израде писменог састава. У том смислу корисно је 
комбиновати индукцију и дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) 
треба анализирати његову композицију, функцију одељака и остале елементе 
(примереност стила и сл.). Затим се ученицима може дати задатак да припреме грађу 
о једној теми, али да прикупљену грађу не обликују већ да се то уради на часу. Вежба 
у методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе требало би да 
буде демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од анализе теме, 
одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, распореда појединости с 
гледишта добре композиције, до обликовања грађе и рада на усавршавању текста. 
Рационализација наставе у овом послу постиже се на тај начин што ће узорак текста 
бити у вези с књижевним делом из програма за одређени разред. 

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је 
наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и начин изражавања 
подеси врсти писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав 
(припреми излагање). Вежбе ове врсте треба понављати све док сваки ученик не буде 
оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи 
наставни учинак, корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике 
треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи одређеним системом 
вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине 
интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици обавештени да ће следећи 
писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба 
да буду подређене том циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика 
изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту и 
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примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве 
покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. Читањем и коментарисањем 
домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и 
овладавању одређеним врстама састава. Када је наставник стекао утисак да су сви 
ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час 
израде школског писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском 
писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању културе 
изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес 
понавља. 

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава 
укупно време, а не и број вежби у току наставне године (препоручује се организовање 
већег броја краћих вежби с прецизно одређеним циљевима). 

Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и 
врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је 
обавезан да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само 
најуспешнији) читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у складу 
са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих 
задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика и њиховој 
оптерећености разним обавезама). 

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то 
поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака може трајати и дуже 
од једног часа. 

 
 

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. 
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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.  

III РАЗРЕД 
(3 часа недељно, 105 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

КЊИЖЕВНОСТ (69) 

МОДЕРНА (29) 

Модерна у европској и српској књижевности. 

Поетика модерне (импресионизам и симболизам). 

Шарл Бодлер: Албатрос 

Антон Чехов: Ујка Вања 

Богдан Поповић: Антологија новије српске лирике 

Алекса Шантић: Претпразничко вече, Вече на шкољу 
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Јован Дучић: Залазак сунца, Јабланови 

Милан Ракић: Искрена песма, Долап 

Владислав Петковић Дис: Тамница, Можда опава 

Сима Пандуровић: Светковина 

Антун Густав Матош: Јесење вече 

Бора Станковић: Коштана, Нечиста крв 

Јован Скерлић: О Коштани 

Петар Кочић: Мрачајски прото 

Иван Цанкар: Краљ Бетајнове 

МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ (30) 

Европска књижевност у првим деценијама XX века (појам особености и значај); 
манифести футуризма, екопресионизма и надреализма: књижевни покрети и струје у 
српској књижевности између два рата (експресионизам, надреализам, социјална 
књижевност). Ратна књижевност. 

Владимир Мајаковски: Облак у панталонама  

Федерико Гарсија Лорка: Романса месечарка 

Рабиндранат Тагора: Градинар 

Милутин Бојић: Плава гробница 

Душан Васиљев: Човек пева после рата 

Милош Црњански: Суматра, Сеобе I 

Иво Андрић: Ех Роnto 

Момчило Настасијевић: Туга у камену 

Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка 

Исак Самоковлија: Рафина авлија 

Вељко Петровић: Салашар 

Растко Петровић: Људи говоре 

Исидора Секулић: Госпа Нола 

Мирослав Крлежа: Господа Глембајеви 

Добриша Цесарић: Облак 

Оскар Давичо: Хана (I песма) 

Иван Горан Ковачић: Јама 

ЛЕКТИРА (10) 

Избор из лирике европске модерне: (Рилке, А. Блок, Аполинер)  

Избор из међуратне поезије (Д. Максимовић, Р. Петровић)  

Ернест Хемингвеј: Старац и море 

Иво Андрић: На Дрини ћуприја 

Михаил А. Шолохов: Тихи Дон (одломци) 

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 



 

11 
 

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

Лирика. Модерна лирска песма (структура). Песма у прози. 

Стих: једанаестерац, дванаестерац, слободан стих. Средства књижевноуметничког 
изражавања (стилске фигуре): метонимија, синегдоха, парадокс, алузија, апострофа, 
реторско питање, инверзија, елипса, рефрен. 

Епика. Облици уметничког изражавања, причање (нарација), описивање 
(дескрипција), дијалог, монолог, унутрашњи монолог, доживљени говор, пишчев 
коментар; казивање у првом, другом и трећем лицу. 

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

ЈЕЗИК (20) 

ТВОРБА РЕЧИ 

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

Основни појмови о творби сложеница. Полусложенице. Правописна решења. 

ЛЕКСИКОЛОГИЈА (СА ЕЛЕМЕНТИМА ТЕРМИНОЛОГИЈЕ  
И ФРАЗЕОЛОГИЈЕ) 

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

Стилска вредност, лексика и функционални стилови; поетска лексика, варијантска 
лексика, дијалектизми и регионализми, архаизми и историзми; неологизми; 
жаргонизми; вулгаризми. (Повезати са употребом речника). 

Речи из страних језика и калкови (дословне преведенице), однос према њима. 
Речници страних речи. Разумевање најважнијих префикса (и префиксоида) и суфикса 
(и суфиксоида) пореклом из класичних језика. 

Основни појмови о терминологији и терминима. Терминолошки речници. 

Основни појмови о фразеологији и фразеолошким јединицама. Стилска вредност 
фразеолошких јединица. Клишеи и помодни изрази. 

СИНТАКСА 

Синтаксичке јединице; реченице у ширем смислу (комуникативне реченице) и 
реченице у ужем смислу (предикатске реченице); речи (лексеме и морфосинтаксичке 
речи); синтагме (именичке, придевске, прилошке и глаголске). 

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

Именичке синтагме. Типови атрибута. Апозитив и апозиција. 

ПРАВОПИС 

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

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (16) 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
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Казивање и рецитовање напамет научених књижевноуметничких текстова. 

Стилистика. Функционални стилови: публицистички. 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Стилистика. Лексичка синонимија и вишезначност речи, избор речи (прецизност). 
Појачавање и ублажавање исказа; обично, ублажено и увећано значење речи; 
пренесена значења речи (фигуративна употреба именица, глагола и придева). 

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

Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу). 

Четири писмена задатка. 

 
 


