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 четворогодишње образовање)

IV 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.

IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 90 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (10)
Смисао и задаци проучавања књижевности
Стварање књижевноуметничког дела и проучавање књижевности (стваралачки,
продуктивни и теоријски однос према књижевној уметности).
Читалац, писац и књижевно дело. Рецепцијски (прималачки) однос према
књижевности.
Дела за обраду
Васко Попа: Каленић
Десанка Максимовић: Тражим помиловање (избор)
Бранко Миљковић: Поезију ће сви писати
Бранко Ћопић: Башта сљезове боје
Владан Десница: Прољећа Ивана Галеба (одломци)
САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ (35)
Битна обележја и најзначајнији представници европске и српске књижевности.
Албер Ками: Странац
Луис Борхес: Чекање (кратка прича)
Самјуел Бекет: Чекајући Годоа
Стеван Раичковић: Камена успаванка
Миодраг Павловић: Реквијем
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Весна Парун: Ти која имаш невиније руке
Блажо Конески: Везиља
Едвард Коцбек: Речи умиру
Иво Андрић: Проклета авлија
Меша Селимовић: Дервиш и смрт
Михајло Лалић: Лелејска гора
Добрица Ћосић: Корени, Време смрти
Александар Тишма: Употреба човека
Антоније Исаковић: Кроз грање небо
Ранко Маринковић: Руке (новела)
Данило Киш: Енциклопедија мртвих
Душан Ковачевић: Балкански шпијун
ЛЕКТИРА (15)
Виљем Шекспир: Хамлет
Фјодор М. Достојевски: Злочин и казна или Браћа Карамазови
Милорад Павић: Хазарски речник
Избор из светске лирике ХХ века (Одн, Сезар, Превер, Пастернак, Ахматова,
Цветајева, Бродски, Сенгор, Сајферс).
Избор из савремене српске књижевности (Б. Пекић, М. Бећковић и др.).
Избор књижевних критика и есеја (И. Секулић, Б. Михајловић, П. Цаџић, М.
Павловић, Н. Милошевић, С. Лукић).
КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни
књижевнотеоријски појмови.
Лирика. Лирско изражавање; стваралачке могућности посредовања језика између
свести и збиље; асоцијативно повезивање разнородних појмова; сугерисање;
подстицање и упућивање; читаочева рецепција; јединство звукова, ритмова, значења
и смисла.
Епика: Структурни чиниоци прозног књижевноуметничког дела: објективно и
субјективно приповедање; фиктивни приповедач; померање приповедачког гледишта;
свезнајући приповедач; ток свести; уметничко време; уметнички простор; начело
интеграције.
Типови романа: роман лика, простора, степенасти, прстенасти, паралелни; роман
тока свести; роман - есеј; дефабулизиран роман.
Драма: Структура и композиција драме; антидрама, антијунак.
Драма и позориште, радио, телевизија, филм. Путопис. Есеј. Књижевна критика
ЈЕЗИК (20)
СИНТАКСА
Падежни систем. Појам падежног система и предлошко-падежних конструкција.
Основе именичке, придевске и прилошке вредности падежних односно предлошкопадежних конструкција. Предлошки изрази.
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Конгруенција: дефиниција и основни појмови; граматичка и семантичка
конгруенција.
Систем зависних реченица. Три основна типа вредности зависних реченица
(именичке, придевске и прилошке зависне реченице). Главне врсте зависних
реченица: изричне (са управним и неуправним говором), односне, месне; временске,
узрочне, условне, допусне, намерне, поредбене и последичне. Везнички изрази.
Систем независних реченица. Обавештајне, упитне, заповедне, жељне и узвичне
реченице.
Основни појмови о негацији.
Глаголски вид.
Глаголска времена и глаголски начини - основни појмови. Временска и модална
значења личних глаголских облика: презента, перфекта, крњег перфекта, аориста,
имперфекта, плусквамперфекта, футура, футура другог, кондиционала (потенцијала) и
императива. Глаголски прилози. Инфинитив.
Напоредне конструкције (координација). Појам напоредног односа. Обележавање
напоредног односа. Главни типови напоредних конструкција: саставне, раставе,
супротне, искључне, закључне и градационе.
Распоређивање синтаксичких јединица (основни појмови). Информативна
актуализација реченице и начини њеног обележавања (основни појмови).
Комуникативна кохезија.
ПРАВОПИС
Интерпункција.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (10)
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Реторика; разговор, кратак монолог. Говор. Однос између говорника и аудиторија.
Вежбе јавног говорења пред аудиторијом (употреба подсетника, импровизовано
излагање; коришћење микрофона).
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Стилистика: Функционални стилови: административно-пословни стил (молба,
жалба, пословно писмо).
Облици писменог изражавања: приказ, осврт, расправа, књижевне паралеле, есеј.
Правопис: интерпункција (вежбања).
Домаћи писмени задаци сложенијих захтева (читање и анализа на часу).
Четири писмена задатка годишње.
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.
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Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири 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 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,
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
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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.
Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање
књижевног дела у I разреду и проучавање књижевног дела у IV разреду, као и у
поглављу лектира.
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,
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.
Проучавање књижевног дела дато је, такође посебно место у IV разреду, када су
ученици зрелији и способнији за упознавање слојевитије структуре
књижевноуметничког дела и књижевних методологија.
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.
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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 (на почетку
програма за први и на крају програма за четврти разред). 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 (први и други разред) 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
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.
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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
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
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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.
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