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ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ 

Правилник о Програму наставе и учења за први разред гимназије  

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се Програм наставе и учења за први разред 

гимназије. који је одштампан уз овај правтник и чини његов саставни део. 

Члан 2. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Пра вилник о наставном 

плану и програму за гимназију („Службени гласник СРС - Просветни гпасник”, 

број 5 90 и „Службени гласник РС - Просветни гласник”. бр. 3 91. 3 92. 17 93. 2 

94. 2/95. 8/95. 23/97. 2/02. 5/03, 10 03. 11/04. 18/04.' 24/04, 3/05.’ 11/05. 2/06, 6/06. 

12/06, 17/06. 1/08, 8/08. 1/09, 3/09. 10/09. 5/10. 7/11. 4/13. 14/13, 17/13, 18/13, 5/14, 

4/15, 18/15, 11/16 и 13/16 - исправка, 10 17 - исправка) у делу који се односи на 

Програм образовања за I разред гимназије. 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије - Просветном гласнику", а 

примењује се од школске 2018 2019. године. 

Број 110-00-521/2018-04 У Београду. 19. јуна 2018. године 

Министар, Младен Шарчевић, с.р. 

 

1. ЦИЉЕВИ ОПШТЕГ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СУ: 

 развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу 

грађанина за живот у савременом друштву;  

 оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег 

образовања; 

 свест о важности здравља и безбедности; 

 оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад;  

 поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и уважавања различитости; 

 развој мотивације и самоиницијативе за учење, оспособљавање за самостално 

учење, способност самовредновања и изражавања сопственог мишљења; 

 пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког 

ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;  

 развој свести о себи, стваралачких способности и критичког мишљења; 

 развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према 

насиљу;  

 развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и 

животне средине и еколошке етикe; 

 развијање позитивних људских вредности;  

 развијање компетенција за разумевање и поштовање људских права, грађанских 

слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву;  

 развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања 

припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и 

матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, 

развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске 

културне баштине. 
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2.  ОПШТЕ УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА 

I. Програми оријентисани на процес и исходе учења 

Структура програма наставе и учења свих наставних предмета је конципирана 

на исти начин. На почетку је истакнут циљ наставе и учења предмета за сва четири 

разреда општег средњег образовања и васпитања, затим следе опште и специфичне 

предметне компетенције (које су утврђене за крај општег средњег образовања). У 

табели која следи, у првој колони дефинисани су исходи учења за крај првог разреда, 

у другој колони дате су области и/или теме, а у трећој се налазе програмски садржаји. 

Испод табеле су дати кључни појмови садржаја. За поједине предмете приложена је 

посебна табела у којој су назначене везе између стандарда (за крај општег средњг 

образовања) и исхода за први разред. На крају програма дате су препоруке за 

остваривање наставе и учења предмета под насловом Упутство за дидактичко-

методичко остваривање програма. Праћење напредовања и оцењивање постигнућа 

ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са Правилником о 

оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању, а у оквиру Упутства за 

дидактичко-методичко остваривање програма налазе се препоруке за праћење и 

вредновање постигнућа ученика у односу на специфичности датог предмета.  

Сви програми наставе и учења засновани су на општим циљевима и исходима 

образовања и васпитања и потребама ученика првог разреда. Усмерени су на процес 

и исходе учења, а не на саме садржаје који сада имају другачију функцију и значај. 

Садржаји су у функцији остваривања исхода који су дефинисани као функционално 

знање ученика тако да показују шта ће ученик бити у стању да учини, предузме, 

изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао 

током једне године учења конкретног наставног предмета. Овако конципирани 

програми подразумевају да оствареност исхода води ка развијању компетенција, и то 

како општих и специфичних предметних, тако и кључних. Прегледом исхода који су 

дати у оквиру појединих програма наставе и учења може се видети како се постављају 

темељи развоја кључних компетенција које желимо да ученици имају на крају општег 

средњег образовања. 

На путу остваривања циља и исхода улога наставника је врло важна јер 

програм пружа  простор за слободу избора и повезивање садржаја, метода наставе и 

учења и активности ученика. Оријентација на процес учења и исходе брига је не само 

о резултатима, већ и начину на који се учи, односно како се гради и повезује знање у 

смислене целине, како се развија мрежа појмова и повезује знање са практичном 

применом.   

Програми наставе и учења, наставницима су полазна основа и педагошко 

полазиште за развијање наставе и учења, за планирање годишњих и оперативних 

планова, као и непосредну припрему за рад. 

 

II.    Препоруке за планирање наставе и учења 

 

Образовно-васпитна пракса је сложена, променљива и не може се до краја и 

детаљно унапред предвидети. Она се одвија кроз динамичну спрегу међусобних 

односа  и  различитих активности у социјалном и физичком окружењу, у 

јединственом контексту конкретног одељења, конкретне школе и конкретне локалне 

заједнице. Зато, уместо израза реализовати програм, боље је рећи да се на основу 

датог програма планирају и остварују настава и учење који одговарају конкретним 

потребама  ученика. Настава треба да обезбеди сигурну, подстицајну и подржавајућу 

средину за учење у којој се негује атмосфера интеракције и однос уважавања, 

сарадње, одговорности и заједништва. 
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Полазећи од датих исхода учења и програмских садржаја, од наставника се 

очекује да дати програм контекстуализује, односно да испланира наставу и учење 

према потребама одељења имајући у виду карактеристике ученика, наставне 

материјале које ће користити, техничке услове, наставна средства и медије којима 

школа располаже, као и друге ресурсе школе и локалне средине.  

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се: 

 индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа 

учења и брзине напредовања; 

 интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална 

повезаност унутар истог предмета и различитих наставних предмета; 

 партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају 

сарадњу; 

 активним и искуственим методама наставе и учења;  

 уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван 

школе, повезивањем активности и садржаја учења са животним 

искуствима ученика и  подстицањем примене наученог и свакодневном 

животу; 

 неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за 

учење и континуирано сазнавање; 

 редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о 

напредовању ученика, остваривању исхода учења и постигнутом степену 

развоја компетенција ученика. 

Полазећи од датих исхода и садржаја, наставник најпре, као и до сада, креира 

свој годишњи (глобални) план рада из кога касније развија своје оперативне планове. 

Како су исходи дефинисани за крај наставне године, наставник треба да их 

операционализује прво у оперативним плановима, а потом и на нивоу конкретне 

наставне јединице. Од њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази 

планирања и писања припреме за час, дефинише исходе за час који воде ка 

остваривању исхода прописаних програмом. 

 При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују. Неки се 

лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више 

различитих активности. 

Посебну пажњу током непосредне припреме за наставу треба посветити 

планирању и избору метода и техника, као и облика рада. Њихов избор је у вези са 

исходима учења и компетенцијама које се желе развити, а одговара природи 

предмета, конкретним садржајима и карактеристикама ученика. У том смислу на 

наставнику је да осмишљава разноврсне активности, како своје, тако и активности 

ученика. Очекује се да ученици у добро осмишљеним и разноврсним активностима 

наставе развијају своје компетенције целоживотног учења кроз самостално 

проналажење информација, критичко разматрање, обраду података на различите 

начине, презентацију, аргументовану дискусију, показивање иницијативе и 

спремности на акцију.   

Од наставника се очекује да континуирано прати и вреднује свој рад и по 

потреби изврши корекције у свом даљем планирању. Треба имати у виду да се неке 

планиране активности у пракси могу показати као неодговарајуће зато што су, на 

пример, испод или изнад могућности ученика, не обезбеђују остваривање исхода 

учења, не доприносе развоју компетенција, не одговарају садржају итд. Кључно 

питање у избору метода, техника, облика рада, активности ученика и наставника јесте 

да ли је нешто релевантно, чему то служи, које когнитивне процесе код ученика 

подстиче (са фокусом на подстицање когнитивних процеса мишљења, учења, 

памћења), којим исходима и компетенцијама води. 
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III. Препоруке за праћење и вредновање наставе и учења  

Праћење и вредновање је део професионалне улоге наставника. Од њега се 

очекује да континуирано прати и вреднује: 

 процес наставе и учења,  

 исходе учења и  

 себе и свој рад. 

Оријентисаност нових програма наставе и учења на исходе и процес учења 

омогућава:   

 објективније вредновање постигнућа ученика, 

 осмишљавање различитих начина праћења и оцењивања,  

 диференцирање задатака за праћење и вредновање ученичких постигнућа  

и 

 боље праћење процеса учења. 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и 

сумативно и реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у средњем 

образовању и васпитању. У настави оријентисаној на остваривање исхода учења 

вреднују се и процес учења и резултати учења. Поред уобичајених начина праћења и 

оцењивања ученика путем усменог и писменог испитивања које даје најбољи увид у 

резултате учења, постоје и многи други начини које наставник може и треба да 

употребљава како би објективно проценио не само резултате већ и процес учења. У 

том смислу, путем посматрања, он може да прати следеће показатеље: начин на који 

ученик учествује у активностима, како прикупља податке, како аргументује и доноси 

закључке. Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених питања, 

способност да се нађе веза међу појавама, навођење примера, спремност да се 

промени мишљење у контакту са аргументима, разликовање чињеница од 

интерпретација, извођење закључака, прихватање другачијег мишљења, 

примењивање, предвиђање последица, давање креативних решења. Поред тога, 

наставник прати и вреднује како ученици међусобно сарађују у процесу учења, како 

решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, да ли испољавају 

иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење уместо 

критицизам.   

Како ни један од познатих начина вредновања није савршен, потребно је 

комбиновати различите начине оцењивања. Једино тако наставник може да сагледа 

слабе и јаке стране ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је 

ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој 

резултат и учење. Повратна информација треба да буде увремењена, дата током или 

непосредно након обављања неке активности; треба да буде конкретна, да се односи 

на активности и продукте ученика, а не на његову личност. 

Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проценом нивоа на 

коме се он налази и у односу на који ће се процењивати његов даљи ток напредовања. 

Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне 

информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени 

напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика. 

 Ученике треба континуирано, на различите начине, охрабривати да 

размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад 

унапредили. Резултате целокупног праћења и вредновања (процес учења и наставе, 

исходе учења, себе и свој рад) наставник узима као основу за планирање наредних 

корака у развијању образовно-васпитне праксе. 
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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

Циљ учења српског језика и књижевности је унапређивање језичке и 

функционалне писмености; стицање и неговање језичке и књижевне културе; 

оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних дела; афирмисање и прихватање 

вредности хуманистичког образовања и васпитања ученика; развијање личног, 

националног и културног идентитета, љубави према матерњем језику, традицији и 

култури српског народа и других народа и етничких заједница. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

Ученик има знања из области српског језика и српске и светске књижевности. 

Влада усменом и писаном комуникацијом: говори и пише поштујући књижевнојезичку 

норму, уобличава логичан и стилски складан говорени и писани текст, разуме и критички 

промишља оно што прочита, има развијен речник. Чита, доживљава и тумачи књижевно 

дело; користи читање да боље разуме себе, друге и свет око себе; прочитао је најважнија 

књижевна дела из националне и светске културне баштине. Има навику и потребу да 

развија говорну и читалачку културу, како ради сопственог усавршавања тако и ради 

очувања и богаћења националне културе.  

Основни ниво  

Говори јасно и течно, поштујући књижевнојезичку норму; има културу слушања 

туђег излагања. Саставља једноставнији говорени или писани текст који је логичан, 

добро структуриран и стилски складан; користи оба писма (дајући предност ћирилици), 

влада основним писаним жанровима потребним за школовање и учешће у друштвеном 

животу. У различите сврхе чита књижевне и неуметничке текстове средње тежине, 

разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености и критички промишља 

једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

Има основна знања о језику уопште; разликује књижевни српски језик од дијалекта 

и има потребу да учи, чува и негује књижевни језик. Има основна знања о гласовима, 

речима и реченицама српског језика и зна да примени одређена граматичка правила у 

говору и писању. Има развијен речник, у складу са средњим нивоом образовања, а речи 

употребљава у складу са приликом.  

Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст 

стваралачког опуса и у књижевноисторијски контекст. Наводи основне 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју 

српске и светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире 

школског програма. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, 

естетске и структурне особине књижевних дела из обавезне школске лектире. Формира 

читалачке навике и знања схватајући значај читања за сопствени духовни развој.  

Средњи ниво  

Говори пред аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе; 

саставља сложенији говорени или писани текст, прецизно износећи идеје; у различите 

сврхе чита теже књижевне и неуметничке текстове и има изграђен читалачки укус 

својствен образованом човеку; разуме и критички промишља сложенији књижевни и 

неуметнички текст.  

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету. Зна основне 

особине дијалеката српског језика и смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст. Има шира знања о гласовима, речима и 

реченицама српског језика и та знања уме да примени у говору и писању. Има богат 

речник и види језик као низ могућности које му служе да се прецизно изрази.Тумачи 

кључне чиниоце структуре књижевног текста као и његове тематске, идејне, поетичке, 

стилске, језичке, композиционе и жанровске особине. Познаје књижевне термине и 

адекватно их примењује у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом. 

Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје 
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ставове на основу примарног текста. Користи препоручену и ширу, секундарну 

литературу у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом.  

Напредни ниво  

Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе које су 

предвиђене градивом; има развијене говорничке вештине; пише стручни текст на теме 

из језика и књижевности; продубљено критички промишља сложенији књижевни и 

неуметнички текст, укључујући и ауторове стилске поступке; изграђује свест о себи као 

читаоцу.  

Има детаљнија знања о језику уопште, као и о граматици српског језика. Има 

основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

Критички чита, тумачи и вреднује сложенија књижевна дела из обавезног 

школског програма, као и додатна (изборна). Користи више метода, гледишта и 

компаративни приступ у тумачењу књижевног текста. Свој суд о књижевном делу 

аргументовано износи стално имајући на уму примарни текст, као и друге текстове, 

анализирајући и поредећи њихове поетичке, естетске, структурне и лингвистичке 

одлике, укључујући и сложеније стилске поступке. Шири читалачка знања и примењује 

стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким 

циљевима (доживљај, истраживање, стваралаштво).  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Језик 

Основни ниво  

Има основна знања о томе шта је језик уопште и које функције има; поштује свој 

језик и поштује друге језике. Зна основне податке о дијалектима српског језика и о 

дијалекатској основи књижевног језика; подједнако цени екавски и ијекавски изговор 

као равноправне изговоре српског књижевног језика; има основна знања о развоју 

књижевног језика, писма и правописа код Срба. Има основна знања о гласовима српског 

језика; познаје врсте и подврсте речи, примењује језичку норму у вези са облицима речи 

и у вези са њиховим грађењем; правилно склапа реченицу и уме да анализира реченице 

грађене по основним моделима. Има основна знања о значењу речи; познаје најважније 

речнике српског језика и уме да се њима користи. Уме да износи властите ставове 

говорећи јасно и течно, поштујући књижевнојезичку норму и правила учтивости; има 

културу слушања туђег излагања. Овладао је складним писањем једноставнијих форми 

и основних жанрова (писмо, биографија, молба, жалба, захтев, ПП презентација и сл.), 

користећи компетентно оба писма, дајући предност ћирилици и примењујући основна 

правила језичке норме. На крају школовања саставља матурски рад поштујући правила 

израде стручног рада.  

Средњи ниво  

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету, њиховој 

међусобној сродности и типовима. Зна основне особине дијалеката српског језика и 

основна правила екавског и ијекавског изговора. Има шира знања о гласовима српског 

језика; зна правила о наглашавању речи и разликује књижевни од некњижевног акцента; 

има шира знања о врстама и подврстама речи, њиховим облицима и начинима њиховог 

грађења; познаје врсте реченица и анализира реченице грађене по различитим моделима. 

Има богат речник и уме да употреби одговарајућу реч у складу са приликом; усмерен је 

ка богаћењу сопственог речника. Изражајно чита и негује сопствени говор. Саставља 

сложеније писане текстове о различитим темама поштујући језичку норму. Користи 

стручну литературу и пише складно извештај и реферат.  

 

Напредни ниво  

Има детаљнија знања о језику уопште и детаљнија знања о граматици српског 

језика (акцентима, саставу речи, значењу падежа и глаголских облика, структури 

реченице); познаје структуру речничког чланка. Говори о одабраним темама као вешт 
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говорник; пажљиво слуша и процењује вербалну и невербалну реакцију свог саговорника 

и томе прилагођава свој говор. Складно пише есеј, стручни текст и новински чланак 

доследно примењујући књижевнојезичку норму.  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Књижевност  

Основни ниво  

Редовно чита књижевна дела из обавезног школског програма, зна значајне 

представнике и дела из светске и српске књижевности. Укратко описује своја осећања и 

доживљај књижевног или другог уметничког дела. Уочава и наводи основне поетичке, 

естетске и структурне особине књижевног и неуметничког текста погодног за обраду 

градива из језика и књижевности; уме да их именује и илуструје. Разуме књижевни и 

неуметнички текст: препознаје њихову сврху, издваја главне идеје текста; прати развој 

одређене идеје у тексту; наводи примере из текста и цитира део/делове да би анализирао 

текст или поткрепио сопствену аргументацију; резимира и парафразира делове текста и 

текст у целини. Издвојене проблеме анализира у основним слојевима значења. Основне 

књижевне термине доводи у функционалну везу са примерима из књижевног текста. 

Разуме зашто је читање важно за формирање и унапређивање своје личности, богаћење 

лексичког фонда. Развија своје читалачке способности. Разуме значај књижевности за 

формирање језичког, литерарног, културног и националног идентитета. Схвата значај 

очувања књижевне баштине и књижевне културе.  

Средњи ниво  

Тумачи књижевна дела из обавезног школског програма и поседује основна знања 

о књижевноисторијском и поетичком контексту који та дела одређује. Самостално 

уочава и анализира значењске и стилске аспекте књижевног дела и уме да аргументује 

своје ставове на основу примарног текста. Разуме и описује функцију језика у 

стваралачком процесу. У тумачењу књижевног дела примењује адекватне методе и 

гледишта усклађена са методологијом науке о књижевности. Познаје књижевнонаучне, 

естетске и лингвистичке чињенице и уважава их приликом обраде појединачних дела, 

стилских епоха и праваца у развоју српске и светске књижевности. На истраживачки и 

стваралачки начин стиче знања и читалачке вештине, који су у функцији проучавања 

различитих књижевних дела и жанрова и развијања литерарног, језичког, културног и 

националног идентитета. Има изграђене читалачке навике и читалачки укус својствен 

културном и образованом човеку. Примењује сложене стратегије читања. Мења 

аналитичке приступе за које оцени да нису сврсисходни. Процењује колико одређене 

структурне, језичке, стилске и значењске одлике текста утичу на његово разумевање.  

Напредни ниво  

Анализира поетичке, естетске и структурне одлике књижевног текста. Поуздано 

позиционира књижевни текст у књижевнотеоријски и књижевноисторијски контекст. 

Примењује одговарајуће поступке тумачења адекватне књижевном делу и њима сагласну 

терминологију. Користи више метода и гледишта и компаративни приступ да употпуни 

своје разумевање и критички суд о књижевном делу. Самостално уочава и тумачи 

проблеме у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу примарног 

текста и литерарно-филолошког контекста. Критички повезује примарни текст са 

самостално изабраном секундарном литературом. Самостално одабира дела за читање 

према одређеном критеријуму, даје предлоге за читање и образлаже их. Познаје и 

примењује начине/стратегије читања усаглашене са типом текста (књижевним и 

неуметничким) и са жанром књижевног дела. Разуме улогу читања у сопственом развоју, 

али и у развоју друштва. Има развијену, критичку свест о својим читалачким 

способностима. 
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ИСХОДИ 

По завршетку првог 

разреда ученик ће бити 

у стању да: 

ОБЛАСТ/Т

ЕМА 
САДРЖАЈИ 

 разуме језик као 

систем и разликује 

његове функције; 

 препозна особине 

књижевних језика 

пре реформе Вука 

Караџића;  

 разликује глас, 

фонему и графему; 

 класификује гласове 

према основним 

критеријумима; 

 одреди границу слога 

у типичним 

случајевима;  

 препозна гласовне 

алтернације и 

примени нормативна 

решења у вези с 

њима; 

 примени основна 

правила акценатске 

норме; 

 објасни појам и 

значај књижевности 

као уметности речи и 

утврди њене 

сличности/разлике у 

односу на друге 

уметности и области 

културе; 

 тумачи књижевно 

дело са разумевањем 

његових жанровских 

карактеристика и 

књижевноисторијског 

контекста, користећи 

у анализи структурне 

и стилистичке 

елементе дела и 

употребљавајући 

секундарне изворе; 

 

ЈЕЗИК 

Општи појмови о језику. Место језика у људском 

животу. Својства језика и његове функције. Језик и 

комуникација. Основне науке које се баве језиком. 

Историја књижевних језика код Срба. Почеци 

словенске писмености и стварање старословенског 

језика (Црноризац Храбар, Слово о писменима – 

одломак). Књижевни језици код Срба до 19. века: 

српскословенски језик (Запис Глигорија дијака у 

Мирослављевом јеванђељу), рускословенски језик, 

славеносрпски језик. 

Раслојавање језика. Дијалекти српског језика 

(основни појмови). Екавски и ијекавски изговор. 

Дијалекти и књижевни језик. 

Фонетика (са фонологијом и морфологијом). 

Изговор гласова и улога говорних органа. Подела 

гласова српског језика (по начину творбе). Фонолошки 

систем српског књижевног језика. Слог и подела речи 

на слогове (фонетска и семантичка граница слога). 

Гласовне алтернације (асимилација и сажимање 

самогласника, покретни вокали, промена о у е, превој 

вокала); писање сугласника ј и х. 

Прозодија. Акценатски систем српског књижевног 

језика. Основна правила о распореду акцената и 

постакценатских дужина. Проклитике и енклитике. 

КЊИЖЕВ

НОСТ 

 

Књижевност као уметност речи 

Појам и врсте уметности.Књижевност и друге 

уметности. Смисао и значај књижевности као 

уметности речи.  

Читање и проучавање књижевности 

Књижевни родови и врсте 

Књижевна дела за обраду 

- Лирска поезија XX и XXI века (три песме по избору 

наставника и ученика); 

- Бановић Страхиња, народна епска песма; 

- Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење; 

- Антон Павлович Чехов: Туга; 

- Добрило Ненадић: Доротеј 

- Борислав Пекић: "Време чуда" ("Чудо у  Јабнелу") 

- Иво Андрић: О причи и причању (Говор Иве Андрића 

у Стокхолму приликом примања Нобелове награде). 

 

Први разред 

 

Годишњи фонд часова 148 часова 
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 истражи и објасни 

стваралачку улогу 

мита у књижевности; 

 вреднује одлике 

античког епа, 

библијског стила и 

представе света; 

 повеже знања из 

историје и историје 

уметности старог 

века (сумерско-

вавилонскe, 

хебрејскe, хеленскe) 

са књижевним 

стваралаштвом тог 

раздобља; 

 поткрепљује 

примерима основне 

одлике народне 

књижевности 

(класификација, 

варијантност, 

формулативност); 

 анализира 

композиционе и 

стилистичке одлике 

народне бајке и 

вреднује поруке у 

односу на властито 

читалачко и 

интермедијално 

искуство; 

 препозна одлике 

средњовековне 

књижевности и 

испита њен значај за 

српску културу; 

 образложи на 

примерима 

важност свеукупног 

културног заокрета 

који се догодио у 

епохи хуманизма и 

ренесансе; 

 наведе главне мотиве, 

тематику и стилске 

одлике 

репрезентативних 

књижевних дела 

хуманизма и 

ренесансе и покаже 

разлике и сличности 

у односу на античку и 

Књижевност старог века 
Књижевна дела за обраду 

- Еп о Гилгамешу; 

- Библија. Стари завет. Прва књига Мојсијева: Легенда 

о потопу; Пјесма над пјесмама; 

- Библија. Нови завет. Јеванђеље по Матеју; 

-  Хомер: Илијада (одломци из првог и шестог певања: 

инвокација, сусрет Хектора и Андромахе, и други по 

избору); 

- Софокле: Антигона. 

Народна књижевност 
Књижевна дела за обраду 

- Народна лирска митолошка песма (по избору); 

- Комади од различнијех косовскијех пјесама; 

- Марко Краљевић и брат му Андријаш (бугарштица); 

- Народне епске песме: Диоба Јакшића / Опет Диоба 

Јакшића; Ропство Јанковић Стојана; 

- Народна балада Хасанагиница; 

- Српска народна бајка по избору; 

- Народне бајке словенских и других народа (по 

избору). 

Средњовековна књижевност 
Књижевна дела за обраду 

- Свети Сава: Житије Светога Симеона(одломак); 

- Теодосије: Житије Светог Саве; (одломак: Бег у 

Свету Гору); 

- Јефимија: Похвала кнезу Лазару; 

Константин Филозоф: Житије деспота Стефана 

Лазаревића  – Опис Београда (из 51. поглавља); 

- Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве. 

Хуманизам и ренесанса 
Књижевна дела за обраду 

- Данте: Божанствена комедија, Пакао 

(одломци,певања по избору ученика и наставника); 

- Петрарка: Канцонијер (избор); 

- Бокачо: Декамерон (оквирна прича и три новеле по 

избору); 

- Сервантес: Дон Кихот (одломци: предговор, прво, 

седмо и осмо поглавље); 

- Шекспир: Ромео и Јулија; 

- Марин Држић: Дундо Мароје / Новела од Станца. 

Изборни садржаји: 

- Милован Витезовић: Лајање на звезде (корелација с 

филмом и позориштем); 

- Горан Петровић: Прича о причању; 

- Светлана Велмар Јанковић: Записи са дунавског 

песка; 
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средњовековну 

књижевност/културу; 

 примени 

одговарајућа 

правописна правила;  

 правилно попуни 

различите формуларе 

и обрасце; 

 састави текст 

примењујући 

различите облике 

књижевноуметничког 

стила; 

 правилно распореди 

грађу при писању 

састава; 

 препозна   

некњижевни акценат 

и облик речи у 

свакодневној 

комуникацији и у 

говору јунака у 

драмским 

уметничким 

формама, а потом га 

исправља у 

сопственом говору; 

 чита с разумевањем 

књижевне и остале 

типове текстова.  

 

- Данило Киш, Рани јади; 

Толкин: Господар прстенова (прва књига); 

- Хиљаду и једна ноћ (избор); 

- Хомер: Одисеја (Код Феачана); 

- Митови и легенде старог века (старогрчки, римски и 

словенски митови по избору ученика и наставника; 

извори: Грчки митови Р. Гревса, Приче из класичне 

старине Г. Шваба, Словенски митолошки речник Љ. 

Раденковића и С. Толстој, Српска митологија С. 

Петровића и сл.); 

- Милан Ракић Јефимија 

- Васко Попа Усправна земља; 

- Љубомир Симовић: Хасанагиница (одломак с 

војницима); 

- Јован Деретић, Културна историја Срба (одломци о 

владарима из породице Немањић); 

- Исповедна молитва из 14. века, непознати аутор 

(Антологија српског песништва, приредио Миодраг 

Павловић); 

- Песме дубровачких петраркиста (по избору ученика и 

наставника); 

- Рабле: Гаргантуа и Пантагруел (одломак – писмо 

Гаргантуа Пантагруелу)  

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

1. Правопис. Основни принципи правописа српског 

књижевног језика. Правопис и правописни приручници 

и служење њима. Велико слово (писање устаљених 

атрибута и титула као делова имена, писање назива 

разних манифестација, грађевина, споменика, 

докумената, закона, уметничких дела и сл.). 

Преношење речи у нови ред (разлике у односу на 

поделу речи на слогове). Писање цртице. 

Писање спојева предлог + заменица  (нпр.: са мном и 

сл.). 

Писање запете испред енклитике. 

1. Усмено и писано изражавање. Систематично 

усмено излагање на задате теме. 

Обликовање пасуса у смисаоне целине у писаном 

саставу.  

Аргументативни текст – усмено и писано обликовање. 

Избор из секундарне литературе, публицистичких 

текстова, различитих енциклопедија и речника. 

 

Кључни појмови садржаја: књижевност старог века, народна књижевност, 

средњовековна књижевност, књижевност хуманизма и ренесансе, историја језика, 

фонетика са фонологијом. 
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ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА 

 

Стандарди образовних постигнућа достижу се на крају општег средњег образовања. 

Исти стандард (или његов део) активираће се више пута током школске године, односно 

до краја средњег образовања, сваки пут уз другу наставну јединицу. Такво поступање 

осигурава досезање све вишег и вишег нивоа појединачних ученичких постигнућа, а 

ученичка знања, вештине и способности се непрестано сагледавају из нових углова, 

утврђују, проширују и систематизују. 

С обзиром на сложеност предмета Српски језик и књижевност и области унутар 

предмета, неопходно је поступно остваривати све стандарде кроз све четири године 

средњошколског образовања, али поједини стандарди се могу видети и као конкретније 

повезани са одређеним исходом. 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

СТАНДАРДИ 

– разуме језик као 

систем и разликује 

његове функције; 

2CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које 

функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; препознаје 

стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста; разликује 

делове текста (увод, главни део, завршетак); препознаје врсте текстова 

(облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје 

појмове једнојезичности и вишејезичности (и зна одговарајуће језичке 

прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје 

основне варијетете. 

2CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства 

језика); препознаје јединице и појаве које припадају различитим 

језичким нивоима / подсистемима; има основна знања о писму уопште; 

има основна знања о правопису уопште (етимолошки – фонолошки 

правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има 

основна знања о језицима у свету (језичка сродност, језички типови, 

језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; 

разуме појам говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике 

варијетета српског језика насталих на основу медијума и оних који су 

условљени социјално и функционално. 

2CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; 

јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе максиме 

(квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појам 

информативне актуализације реченице и зна како се она постиже; јасан 

му је појам текстуалне кохезије. 

– препозна особине 

књижевних језика 

пре реформе Вука 

Караџића; 

2CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна 

основне податке о дијалектима српског језика; има правилан став 

према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и према оба 

изговора српског књижевног језика (поштује свој и друге дијалекте 

српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени 

оба изговора српског књижевног језика – екавски и (и)јекавски); има 

потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније 

граматике и нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна 

основне податке о месту српског језика међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, 

писма и правописа код Срба. 

2CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна 

правила екавског и (и)јекавског изговора; у једноставнијим 

случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто. 

Смешта развој књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и 

културни контекст. 
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– разликује глас, 

фонему и графему; 

– класификује гласове 

према основним 

критеријумима; 

– одреди границу слога 

у типичним 

случајевима;  

– препозна гласовне 

алтернације и 

примени нормативна 

решења у вези с 

њима; 

– примени основна 

правила акценатске 

норме; 

2CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна 

основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и 

примењује их у растављању речи на крају реда; зна основна правила 

акценатске норме и уочава евентуалне разлике између свог и 

књижевног акцента. 

2CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови 

производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме појам 

фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочита правилно 

акцентовану реч; зна механизме фонолошки условљених гласовних 

промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, 

сажимање и асимилацију вокала и губљење сугласника). 

2CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; 

акцентује једноставније примере. 

– објасни појам и 

значај књижевности 

као уметности речи и 

утврди њене 

сличности/разлике у 

односу на друге 

уметности и области 

културе; 

2СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и 

разликује га у односу на остале друштвене дискурсе. 

2СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у 

интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног дела и 

адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења ових врста 

дела. 

2СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи 

књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског 

програма, као и додатне (изборне) и факултативне 

књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током 

интерпретације поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу 

аутора и књижевноисторијском контексту. 

2СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и 

књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне 

методе унутрашњег и спољашњег приступа. 

– тумачи књижевно 

дело са разумевањем 

његових жанровских 

карактеристика и 

књижевноисторијског 

контекста; у 

тумачењу се користи 

структурним и 

стилистичким 

елементима дела и 

употребљава 

секундарне изворе; 

2СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, 

језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из обавезне 

школске лектире. 

2СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике 

стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире 

школског програма. 

2СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је 

у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом. 

2СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира 

читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу књижевног 

дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног 

идентитета. 

2СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и 

структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела у 

оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији 

књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су 

идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у 

књижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико 

одређене одлике текста утичу на његово разумевање и доприносе 

тумачењу значења текста. 

2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских 

епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 
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2СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну 

литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) 

у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела 

предвиђених програмом. 

2СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне 

особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова у оквиру 

школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди 

стилске поступке у наведеним врстама текстова. 

2СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела примењује и упоређује књижевноисторијске и 

поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске 

и светске књижевности. 

2СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи 

препоручену и самостално изабрану секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску). 

– истражи и објасни 

стваралачку улогу 

мита у књижевности, 

упозна и вреднује 

одлике античког епа; 

библијског стила и 

представе света; 

2СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у 

функционалну везу са примерима из књижевних  и неуметничких  

текстова предвиђених програмом. 

2СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да 

их аргументује примарним текстом. 

– повеже знања из 

историје и историје 

уметности старог 

века (сумерско-

вавилонској, 

хебрејској, хеленској) 

са књижевним 

стваралаштвом тог 

раздобља; 

2СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и 

локализује их у контекст стваралачког опуса и књижевноисторијски 

контекст. 

2СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира 

читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу књижевног 

дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног и националног 

идентитета. 

2СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове 

интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, 

композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски 

аспекти...). 

– поткрепљује 

примерима основне 

одлике народне 

књижевности 

(класификација, 

варијантност, 

формулативност); 

2СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике 

стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире 

школског програма. 

2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских 

епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 

– анализира 

композиционе и 

стилистичке одлике 

народне бајке и 

вреднује поруке у 

односу на властито 

читалачко и 

интермедијално 

искуство; 

2СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове 

интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, 

композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски 

аспекти...). 

2СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела примењује и упоређује књижевноисторијске и 

поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске 

и светске књижевности. 

– препозна одлике 

средњовековне 

књижевности и 

испита њен значај за 

српску културу; 

2СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике 

стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире 

школског програма. 

2СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да 

их аргументује примарним текстом. 

2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 



14 
 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских 

епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 

2СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија 

читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и 

вредновање различитих књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног 

идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и 

образованом човеку. 

2СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне 

особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова у оквиру 

школске лектире и изван школског програма; процењује и пореди 

стилске поступке у наведеним врстама текстова. 

– образложи на 

примерима важност 

свеукупног културног 

заокрета који се 

догодио у епохи 

хуманизма и 

ренесансе; 

2СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и 

разликује га у односу на остале друштвене дискурсе. 

2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских 

епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 

– наведе главне мотиве, 

тематику и стилске 

одлике 

репрезентативних 

књижевних дела 

хуманизма и 

ренесансе и покаже 

разлике и сличности 

у односу на античку и 

средњовековну 

књижевност/културу; 

2СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике 

стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире 

школског програма. 

2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о 

основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских 

епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности. 

2СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела примењује и упоређује књижевноисторијске и 

поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске 

и светске књижевности. 

– примени 

одговарајућа 

правописна правила; 

– правилно попуни 

различите формуларе 

и обрасце; 

2СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује 

основна правописна правила у фреквентним примерима и уме да се 

служи школским издањем Правописа; у писању издваја делове текста, 

даје наслове и поднаслове, уме да цитира и парафразира; саставља 

матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава 

фусноте и саставља садржај и библиографију); саставља писмо – 

приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; 

зна да попуни различите формуларе и обрасце. 

– састави текст 

примењујући 

различите облике 

књижевноуметничког 

стила; 

– правилно распореди 

грађу при писању 

састава; 

2CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности 

или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује његове 

делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног и држи се 

основне теме; саставља једноставнији говорени и писани текст 

користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме 

укратко да опише своја осећања и доживљај књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава једноставнији 

књижевноуметнички текст и издваја његове важне или занимљиве 

делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст. 

2CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из 

књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања 

се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га узме у обзир 

приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни 

текст на теме из књижевности, језика и културе. 

– препозна и 

некњижевни акценат 

и облик речи у 

свакодневној 

2CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила 

књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади; 

течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке текстове; 
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комуникацији и у 

говору јунака у 

драмским 

уметничким 

формама, а потом га 

исправља у 

сопственом говору; 

изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у 

званичним ситуацијама говори о једноставнијим темама из области 

језика, књижевности и културе користећи се коректним језичким 

изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, поштапалица, превеликих 

пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) и 

одговарајућом основном терминологијом науке о језику и науке о 

књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и 

теми вербална и невербална језичка средства (држање, мимику, 

гестикулацију); говори уз презентацију;има културу слушања туђег 

излагања; у стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање 

средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и 

културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке. 

– чита с разумевањем 

књижевне и остале 

типове текстова. 

2CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе 

(информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита 

текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне и 

научнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, 

текстове из медија ); примењује предложене стратегије читања.  

2CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: 

препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и имплицитне 

информације, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје 

у тексту; пореди основне информације и идеје из двају или више 

текстова. 

 
 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

Настава и учење српског језика и књижевности треба да допринесу развоју 

стваралачког и истраживачког духа који ће омогућити ученицима да развијају знања, 

вредности и функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у 

професионалном раду и у свакодневном животу; формирају вредносне ставове којима се 

чува национална и светска културна баштина; буду оспособљени за живот у 

мултикултуралном друштву; овладају општим и међупредметним компетенцијама, 

релевантним за активно учешће у заједници и целоживотно учење. 

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и ставова ученика умногоме зависе 

од принципа, облика, метода и средстава који се користе у процесу учења. Због тога 

савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање исхода уз 

појачану мисаону активност ученика, поштовања и уважавања 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 и потврдиле савремена пракса 

и методика наставе и учења српског језика и књижевности (пре свега: разни видови 

организације рада и коришћење комуникативних, логичких и стручних (специјалних) 

метода примерених садржајима обраде и могућностима ученика). Избор одређених 

наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, исходима које 

треба остварити, а потом и садржајима који ће помоћи да се прописани исходи остваре. 

Редовна настава и учење српског језика и књижевности изводи се у 

специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду 

опремљени у складу са нормативима за гимназије. 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, као и библиотечко-информацијска и информатичка грађа, значајна за 

систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних извора сазнања у 

настави и ван ње. 
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Области Језик, Књижевност и Језичка култура треба да чине предметну целину, 

да се прожимају и употпуњују. Стога је препоручени број часова само оквиран (за област 

Језик 32, за Књижевност 80, а за Језичку културу 36). Пажљивим планирањем наставе и 

учења које треба да доведу до остварености предвиђених исхода за све три области, 

наставник ће сам, уз праћење резултата ученика, распоређивати број часова. 

 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ОБЛАСТ: ЈЕЗИК  

Програм за први разред гимназије у области Језик организован је у пет 

области/тема и усклађен са исходима учења за овај разред (а према описима стандарда 

ученичких постигнућа). Програмом се предвиђа проширивање знања из области 

обрађених у основној школи, али и увођење нових појмова.  

Општи појмови о језику.У оквиру ове теме ученици треба да стекну основна 

знања о језику као друштвеној појави и језику као систему знакова. Ова општа знања, 

поред своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе 

српског језика, треба да послуже и лакшем савладавању градива из страних језика. 

Историја књижевних језика код Срба. У оквиру ове теме наставу језика треба 

функционално повезати са наставом књижевности. На пример, текстове Слово о 

писменима Црнорисца Храбра и Запис Глигорија дијака у Мирослављевом јеванђељу 

треба повезати са текстовима средњовековне књижевности.  

Раслојавање језика. Основне одлике дијалеката српског језика треба повезати са 

одговарајућим књижевним делима и/или филмским остварењима (нпр., за илустрацију 

призренско-тимочког дијалекта могу се узети одломци из одговарајућег књижевног дела, 

инсерти из филма и сл.). Нарочито је потребно нагласити да су екавски и ијекавски 

изговор равноправни изговори српског књижевног језика. И у овом случају је потребно 

упутити на књижевна дела која су писана екавским/ијекавским изговором (нпр. у Диоби 

Јакшића некада се јавља облик бијела, а некад б'јела, а такви примери се могу  повезати 

и са питањима слога/стиха, и са питањима рефлекса јата).  

Фонетика (са фонологијом и морфологијом). Опис артикулацији гласова у 

српском језику треба поредити са изговором гласова у страном језику познатом 

ученицима (нпр. назални гласови у српском и француском, лабијализовани вокали у 

српском и немачком и сл.). Такође, ученицима треба скренути пажњу на важност 

правилне артикулације гласова у говору. С обзиром на то да су ученици основна знања о 

већини гласовних алтернација већ стекли на основношколском нивоу, нарочиту пажњу 

треба посветити нормативним решењима, и то у оним случајевима где се најчешће 

греши. На пример: предшколски, претчас, одељење, изузеци, тачки, гледалаца и сл. 

Прозодија. Знања о акценатском систему српског језика  треба да буду 

применљива, тј. треба да допринесу да ученици боље и потпуније усвоје 

књижевнојезичку норму и да побољшају своје изражајне способности.У срединама где 

се не говори књижевним језиком треба оспособљавати ученике за примену правила о 

контрастирању акценатског система. На пример, у косовско-ресавској зони 

краткосилазни акценти се преносе на претходни слог и мењају  квалитет (ливада, 

мотика, субота и сл.); на месту где је у дијалекту дугосилазни акценат, у књижевном 

језику се акценат помера на претходни слог мењајући и квантитет и квалитет, а на месту 

где је у дијалекту био дугосилазни акценат, у књижевном језику остаје неакцентована 

дужина (девојка, војник, кромпир и сл.).  

ОБЛАСТ: КЊИЖЕВНОСТ  

Програм за први разред гимназије у сегменту Књижевност организован је у 

седам области/тема и усклађен с исходима учења за овај разред (а према описима 

стандарда ученичких постигнућа).  

Књижевност као уметност речи. У оквиру ове теме ученици ће се упознати са 

појмом и врстама уметности, спознаће књижевност као уметности речи и моћи ће да је 
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упореде са другим уметностима. Препорука је да се упореде различита средства 

изражавања (реч, тон, звук, облик...). 

Читање и проучавање књижевности. Ова тема треба да повеже ученицима 

познати приступ књижевном делу са наукама о књижевности. Могуће теме су: књижевно 

дело као естетски предмет – структура књижевног дела, примање и деловање књижевног 

дела на читаоца. Предвиђени садржаји треба да омогуће читање и тумачење књижевних 

дела, уз разумевање књижевног жанра, књижевне епохе и културне традиције. Ученици 

се упознају са примарним и секундарним изворима за проучавање књижевног дела. 

Уводе се и појам и врсте науке о књижевности (књижевност као предмет теорије 

књижевности, историје књижевности и књижевне критике). 

Књижевни родови и врсте. Систематизују се и, на примерима, обнављају и 

проширују знања стечена у основној школи: лирско, епско и драмско песништво, лирска 

песма, епска песма, уметничка приповетка, роман, драма. 

Књижевност старог века. Значај и вредности књижевности старог века 

(тематика, одлике, допринос културној баштини). Еп у књижевности старог века (улога 

мита у слици света, тематика епа, хомерски еп). Библијски свет (значење и поуке). 

Античка трагедија (особине, традиција, универзалне вредности које афирмише). Важно 

је повезати знања из историје и историје уметности са књижевним стваралаштвом старог 

века. 

Народна књижевност. Одлике и својства народне књижевности. Класификација 

књижевних врста народне књижевности. Структура народне бајке. Обнављање и 

продубљивање знања о варијантности (Диоба Јакшића и Опет Диоба Јакшића). Одлике 

бајке (могуће је поредити мит и бајку, источну и западну цивилизацију – уколико се 

наставници и ученици определе за Хиљаду и једну ноћ, вредности и поруке бајке у 

различитим уметностима). 

Средњовековна књижевност. Српска књижевност и култура у средњем веку. 

Уметничке/литерарне вредности српске средњевековне књижевности. (Међусобни 

утицаји историје, културе, мотива могуће је увођењем тематских кругова – повезати 

роман Доротејса поетиком средњовековне књижевности; поезија М. Ракића и В. Попе, 

из изборног дела, као историјски и литерарни одјек средњовековне књижевности).  

Особине и врсте српске књижевности средњег века. 

Хуманизам и ренесанса. Хуманизам и ренесанса у књижевности и уметности. 

Значај хуманизма и ренесансе за развој европске културе и цивилизације. Разлике и 

сличности са претходним епохама. 

Области/теме из књижевности прате одговарајући садржаји: књижевна дела за 

обраду и изборни садржаји. 

Све што се чита и обрађује у настави књижевности, сматра се лектиром. Дела за 

која је потребно више времена ученицима да их прочитају, посматрају се као домаћа 

лектира. За њено читање потребно је оставити више времена да би се ученици активно 

укључили у наставну интерпретацију на часовима српског језика и књижевности. Ово 

треба имати у виду при планирању редоследа и начина остваривања наставе, јер домаћу 

лектиру прате обимни и детаљни истраживачки пројекти. Уз помоћ задатака за 

истраживачко читање и дугорочнијих пројеката читања, ученици ће се поузданије 

припремати за рад на часу, што ће погодовати и остваривању наставног принципа 

економичности. 

Проширују се знања о књижевнотеоријским појмовима који су обрађивани у 

основној школи и уводе се нови појмови. Обрађивани појмови добијају нови историјски 

контекст, а нови појмови уводе се како би се оснажила рецептивна способност. Програм 

наставе и учења српског језика и књижевности предвиђа обраду или утврђивање 

следећих књижевнотеоријских појмова: 

- Лирика: одлике лирске књижевности, лирска и лирско-епска песма; врсте лирске 

поезије; лирски субјекат. 

- Епика: одлике епске књижевности; подела епске књижевности: еп (спев, 

епопеја), епска песма, епски јунак; приповетка, новела роман; 
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мит/легенда/предање, бајка; нарација (приповедање) у првом, другом и трећем 

лицу; описивање (дескрипција), дијалог, монолог, унутрашњи монолог; наратор 

(приповедач); ретроспективно и хронолошко приповедање; ретардација, епизода, 

дигресија. 

- Драма (драмска књижевност): одлике драмске књижевности. Подела драмске 

књижевности: трагедија, комедија, драма у ужем смислу; драмски сукоб; 

позориште; античка драма; драмска јединства; пролог, епилог; трагедија, 

трагички сукоб, трагичка кривица, трагички јунак; протагонист, антагонист; 

катарза; комедија, врсте комедије: комедија карактера, нарави (друштва) и 

ситуације (интриге); commedia dellʼ arte; врсте комике: вербална, гестовна, 

ситуациона комика. Сценска реализација драмског текста. 

- Версификација/метрика: ритам, стих, везани и слободни стих; врсте стиха; 

хексаметар, десетерац, епски десетерац, лирски десетерац; акростих; строфа, 

врсте строфа, врсте риме; опкорачење; цезура, сонет, терцина, канцона, 

канцонијер. 

- Стилистика: појам стила; стилске фигуре; алегорија, алитерација, асонанца, 

апострофа, градација, епитет, стални епитет, елипса, еуфемизам, инверзија, 

инвокација, иронија, сарказам, контраст (антитеза), словенска антитеза, 

компарација (поређење), метафора, метонимија, ономатопеја, персонификација, 

симбол, хипербола, лирски паралелизми. 

- Остали појмови: антика, мимезис, јеванђеље, беседа, парабола, житије 

(хагиографија), биографија, похвала, слово; цитат, парафраза, фуснота; 

хуманизам, ренесанса, петраркизам; белетристика, синкретизам. 

Од 148 часова на којима се током године реализује настава, предлаже се да се на 

80 часова обрађују, утврђују и систематизују садржаји из књижевности. Како је укупан 

број књижевних дела за обраду 29 уз које наставници и ученици бирају још осам 

препоручених садржаја (у односу на интересовања и могућности ученика), укупан број 

од 37 дела пружа могућност успостављања динамике обраде сваког појединог садржаја 

на два до три школска часа. Нека књижевна дела изискиваће један час, а нека два или 

три, те је наставник тај који предвиђа и планира динамику рада на часовима обраде, 

утврђивања и систематизације градива укључујући у то и различите нивое обраде 

(интерпретацију, приказ и осврт), као и повезивање наставних садржаја из књижевности 

са садржајем из језика (нпр., кад је реч о историји језика, повезано ће се читати и 

тумачити следећи текстови: Црноризац Храбар, Слово о писменима и Запис Глигорија 

дијака у Мирослављевом јеванђељу, са текстовима средњовековне књижевности). Још 

једна препорука за наставника односи се на компаративно повезивање и тумачење 

текстова који долазе из различитих историјских, културних и жанровских оквира (нпр. 

поређење овдашње епске традиције са сумерско-вавилонском, хеленском, словенским, 

итд; поређење структурних и мотивских конституената епских песама, епова, народних 

бајки и библијских предања, итд). Посебну пажњу наставник би требало да обрати и на 

осветљавање разноврсности релација које се успостављају између канонских дела 

националне и светске књижевности и доминантних савремених форми уметничког 

израза и презентације (савремени роман, драмски текст; филм, анимирани филм, стрип, 

позоришна представа, историјско-образовни садржаји на телевизији и интернету, итд) 

Ученици се упознају са планом, садржајима предмета и начинима рада. 

Ученицима се указује на важност планског и благовременог припремања за часове 

обраде књижевног дела (читање и тумачење књижевних дела, коришћење уџбеника, 

примарних и секундарних извора за тумачење књижевних дела). 

Књижевно дело уводи се у наставу доживљајним и истраживачким читањем, 

припремним задацима, истраживачким и радним пројектима. 

Нивои обраде. Тумачење књижевног дела може се реализовати и планирати за 

обраду на различитим нивоима (осврт, приказ, интерпретација). 

Рад на часу. Књижевне појаве, термини и појмови обрађују се посредством 

планираних књижевних дела. У непосредном раду, уз уважавање водећих методичких 
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принципа и радних начела, користе се одговарајуће обавештајне, логичке и специјалне 

(стручне) методе. Методска адекватност и јединство теоријских и практичних поступања 

кључни су за успешну наставу књижевности; књижевнотеоријска знања се тумаче као 

појаве у конкретним уметничким делима, а знања о њима се развијају и усавршавају. 

Развијање читалачких компетенција. Ученици се обучавају за активну 

примену свих врста и видова читања (доживљајно, истраживачко, изражајно и 

интерпретативно, гласно читање, читање с белешкама, читање у себи), а пре свега за 

помно читање, читање с уживљавањем и разумевањем уз вредновање књижевног дела. 

Стваралачке активности поводом тумачења књижевног дела. Поред читања, 

као прворазредне стваралачке активности, у настави се организују и одговарајуће 

стваралачке активности поводом обраде књижевних дела. Посредством њих шири се 

интересовање ученика за књижевност, књижевна дела и ауторе, продубљују се и 

надопуњују читалачка интересовања и усавршавају читалачке компетенције. 

Стваралачке активности реализују се као усмена продукција (говорне вежбе, дискусије, 

разговори, монолози, рецитовање и казивање), писмена продукција (писање есеја, 

радова, домаћих задатака) и комбинована продукција (реферисања и презентације).  

Изборни садржаји допуњавају обавезни део програма. Наставник је у обавези да 

у договору са ученицима уз обраде књижевних дела из обавезног програма обради осам 

дела из изборног програма.  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се 

активност ученика током припремне фазе рада и током рада на часу, учешће у раду 

приликом  тумачења дела, учесталост јављања, квалитет одговора, оригиналност и 

аргументовање ставова, уважавање гледишта других ученика и другачијих виђења, 

однос према раду, способност примене  теоријских знања у конкретним радним 

околностима. Вредновање обухвата и писмено изражавање (домаћи задаци  поводом 

конкретних  књижевних дела; годишње до шест домаћих задатака). У сврху вредновања 

може бити планирано и тестирање, како би се стекао непосредан увид у текућа знања 

ученика.  

  

ОБЛАСТ: ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Програм за први разред гимназије у обласи Језичка култура организован је тако 

да подразумева четири вештине: писање и говор (као продуктивне) и слушање и читање 

(као рецептивне). Припрема за израду писменог задатка, сама израда и исправка 

писменог задатка подразумевају укупно 16 часова, по четири за сваки писмени.  

Припрема за израду писмених задатака је континуирана делатност и не 

ограничава се само на један час (пре израде писменог задатка). Препоручује се, 

приликом израде писменог задатка, коришћење ћириличког писма, док се латиница 

може користити као писмо приликом писања исправке. 

Вештина читања с разумевањем подразумева читање књижевних и осталих 

типова текстова уз препознавање експлицитних и имплицитно датих информација у тим 

текстовима и откривања узрочно-последичних веза међу елементима садржаја. 

Реализација наставе и учења језика и језичке културе остварује се у предметном 

јединству са наставом књижевности. 

 Приликом обраде садржаја из језика препоручује се: 

- уочавање језичких појава у одговарајућим примерима уз ослањање и на језичко 

осећање ученика; 

- примена граматичких правила; 

- увежбавање; 

- коришћење табела; 

- израђивање цртежа, схема, графикона; 

- навикавање и подстицање ученика да користе одговарајућу квалитетну 

литературу, језичке приручнике, речнике, лексиконе, појмовнике. 
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III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Поред стандардног, сумативног вредновања које још увек доминира у нашем 

систему образовања (процењује знање ученика на крају једне програмске целине и 

спроводи се стандардизованим мерним инструментима – писменим и усменим 

проверама знања, есејима, тестовима, што за последицу има кампањско учење 

оријентисано на оцену), савремени приступ настави претпоставља формативно 

вредновање – процену знања током савладавања програма и стицања одговарајуће 

компетенције. Резултат оваквог вредновања даје повратну информацију и ученику и 

наставнику о томе које компетенције су добро савладане, а које не, као и о ефикасности 

одговарајућих метода које је наставник применио за остваривање циља.  Формативно 

мерење подразумева прикупљање података о ученичким постигнућима, а најчешће 

технике су: реализација практичних задатака, посматрање и бележење ученикових 

активности током наставе, непосредна комуникација између ученика и наставника, 

регистар за сваког ученика (мапа напредовања) итд. Резултати формативног вредновања 

на крају наставног циклуса треба да буду исказана и сумативно – бројчаном оценом. 

Оваква оцена има смисла ако су у њој садржана сва постигнућа ученика, редовно праћена 

и објективно и професионално бележена.  

 

 

 

 

 

 
 


