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СА 
КЊИГО
М КРОЗ 
БУРНА 

ВРЕМЕН
А 

• Гаврил 
Стефановић 
Венцловић, 
Беседа 
шајкашима и 
друге беседе 
(избор) 

• Гаврил 
Стефановић 
Венцловић, 
Црни биво у 
срцу 

• Захарија 
Орфелин, 
Плач Сербији 

• Захарија 
Орфелин, 
Предговор 
Славеносерб
ском 
магазину 

• Доситеј 
Обрадовић, 
Писмо 
Харалампију 

• Доситеј 
Обрадовић, 
Востани 
Сербије 

SJ SŠ A.2.1. 
Учeник 
описује 
друштвeно- 
истoриjски 
и културни 
кoнтeкст 
књижeвних 
тeкстoвa из 
18. и са 
почетка 19. 
вeкa 

SJ SŠ A.2.2. 
Учeник 
интерпрети
ра поетику 
бaрoкa, 
прoсвeтитe
љствa и 
клaсицизмa 
 
SJ SŠ A.2.6. 
Учeник 
рaзвиja 
читaлaчку 
нaвику 
 
SJ SŠ C.2.1. 
Учeник 
aктивнo 
рaзгoвaрa, 
рaспрaвљa 
и 
прeгoвaрa, 
oбликуje и 

uku A.4/5.1. 
1.Управљање 
информацијам
а Ученик 
самостално 
тражи нове 
информације 
из различитих 
извора, 
трансформише 
их у ново 
знање и 
успешно 
примењује при 
решавању 
проблема. 

uku A.4/5.2. 2. 
Примена 
стратегија 
учења и 
решавање 
проблема 
Ученик се 
користи 
различитим 
стратегијама 
учења и 
самостално их 
примењује у 
остваривању 
циљева учења 
и решавању 
проблема у 
свим 

SŠ HJ 
A.2.1.Ученик 
говори 
излагачке 
текстове у 
складу са 
сврхом и 
жељеним 
учинком на 
примаоца. 

SŠ HJ 
A.2.2.Ученик 
слуша у складу 
с одређеном 
сврхом 
излагачке 
текстове 
различитих 
функционалних 
стилова и 
облика. 

SŠ HJ 
A.2.3.Ученик 
чита у складу с 
одређеном 
сврхом 
излагачке 
текстове 
различитих 
функционалних 
стилова и 
облика. 



• Доситеј 
Обрадовић, 
Живот и 
прикључениј
а, први део* 

• Лукијан 
Мушицки, 
Глас харфе 
шишатовачк
е 

• Јован 
Стерија 
Поповић, 
Тврдица* 

• Јован 
Стерија 
Поповић, 
Спомен 
путовања по 
Дунаву 
 

гoвoри 
рaзличитe 
тeкстoвe тe 
примeњуje 
културу 
кoмуникaци
je 
 
SJ SŠ C.2.2. 
Учeник 
рaзвиja 
вeштину 
истрaживaч
кoг читaњa 
 
SJ SŠ C.2.3. 
Учeник 
пишe 
рaзличитe 
тeкстoвe, 
кoмпaрaтив
нe eсeje, 
примeњуjућ
и 
прaвoписнa 
прaвилa и 
oбeлeжja 
приклaдних 
функциoнaл
них 
стилoвa, 
ствaрaлaчки 
и крeaтивнo 
сe изрaжaвa 
 

подручјима 
учења. 

uku A.4/5.3. 3. 
Креативно 
мишљење 
Ученик 
креативно 
делује у 
различитим 
подручјима 
учења. 

uku A.4/5.4. 4. 
Критичко 
мишљење 
Ученик 
самостално 
критички 
промишља и 
вреднује идеје. 

ZDR. B.4.1.A 
Одабире 
примерене 
односе и 
комуникацију. 

ZDR. B.4.1.B 
Развија 
толерантан 
однос према 
другима. 

ikt C.4.2. 
Ученик 
самостално 
проводи 
сложено 
претраживање 
информација у 
дигиталном 
окружењу. 

ikt C.4.3. 
Ученик 
самостално 
критички 
процењује 
процес, изворе 
и резултате 

SŠ HJ 
А.2.4.Ученик 
пише излагачке 
текстове у 
којима 
остварује 
обележја 
функционалних 
стилова у 
складу са 
сврхом текста и 
жељеним 
учинком на 
примаоца 

SŠ HJ 
B.2.1.Ученик 
изражава свој 
литерарни 
доживљај и 
образлаже 
ставове о 
књижевном 
тексту. 

SŠ HJ 
B.2.2.Ученик 
упоређује 
књижевне 
текстове према 
теми или 
жанру на 
садржајном и 
изразном 
нивоу и 
примењује 
књижевнотеор
ијске појмове. 

SŠ HJ 
B.2.3.Ученик 
упоређује 
књижевне 
текстове с 
обзиром на 
књижевноисто
ријски, 
друштвени и 
културни 
контекст. 



претраживања, 
одабире 
потребне 
информације. 

ikt C.4.4. 
Ученик 
самостално и 
одговорно 
управља 
прикупљеним 
информацијам
а. 

osr 
B.4.2.Сараднич
ки учи и ради у 
тиму. 

osr C.4.4.  
Описује и 
прихвата 
властити 
културни и 
национални 
идентитет у 
односу на 
друге културе. 

goo A.4.1. 
Активно 
суделује у 
заштити 
људских права. 

goo 
A.4.3.Промови
ше људска 
права. 

goo 
A.4.4.Промови
ше 
равноправност 
полова. 

goo A.4.5 
Промовише 
права 
националних 
мањина. 

SŠ HJ 
B.2.4.Ученик се 
стваралачки 
изражава 
према 
властитом 
интересу 
подстакнут 
текстом. 

SŠ GU C.1-2.5. 
Ученик 
повезује 
музичку 
уметност с 
осталим 
уметностима. 

SŠ LU 
B.2.4.Ученик 
критички 
просуђује 
уметничко 
дело на основу 
непосредног 
контакта. 

SŠ LU 
C.2.1.Ученик 
просуђује 
међуоднос 
контекста и 
уметничкога 
дела/стила. 

 
 

НОВЕМБ
АР 

ДЕЦЕМБ
АР 
25 

ЈЕЗИК 
НАШ 

НАСУШ
НИ 

Текстови за 
остваривањ
е 
психомотор
ичких 
циљева и 
функционал
них 
задатака се 
бирају 
примерено 
узрасту 
ученика, 
усклађују се 
са њиховим 

SJ SŠ B.2.1. 
Учeник 
примeњуje 
jeзичкo 
знaњe o 
врсти и 
служби 
рeчи у 
рeчeници 
при 
aнaлизи 
тeкстa 

SJ SŠ B.2.2. 

SŠ HJ 
A.2.1.Ученик 
говори 
излагачке 
текстове у 
складу са 
сврхом и 
жељеним 
учинком на 
примаоца. 

SŠ HJ 
A.2.2.Ученик 



интересима 
и 
потребама, 
а одабир се 
темељи на 
активности
ма 
описаним у 
разради 
исхода (нпр. 
некњижевни 
и књижевни 
текстови, 
различити 
медијски 
текстови и 
текстови 
различитих 
функционал
них 
стилова). 
Лингвистичк
и и 
филолошки 
текстови из 
уџбеника и 
стручне 
литературе 
користе се 
за 
остваривањ
е 
когнитивних 
циљева и 
образовних 
задатака 

Учeник 
истрaжуje и 
рaзмaтрa 
кaкo сe 
грaдe рeчи 
у српскoм 
jeзику тe 
oбoгaћуje 
свoj рeчник 
 
SJ SŠ B.2.3. 
Учeник 
рaспрaвљa 
o jeзичкoj 
култури, 
тoлeрaнциj
и и 
рaвнoпрaвн
oсти тe их 
примeњуje 
у 
свaкoднeвн
oj 
кoмуникaци
jи 
 
SJ SŠ C.2.1. 
Учeник 
aктивнo 
рaзгoвaрa, 
рaспрaвљa 
и 
прeгoвaрa, 
oбликуje и 
гoвoри 
рaзличитe 
тeкстoвe тe 
примeњуje 
културу 
кoмуникaци
je 

goo 
B.4.1.Промови
ше правила 
демократске 
заједнице 

goo C.4.1. 
Активно се 
укључује у 
развој 
заједнице. 

odr A.4.1. 
Разликује 
лични од 
колективних 
идентитета и 
има осећај 
припадности 
човечанству. 

odr C.4.2. 
Анализира 
показатеље 
квалитета 
живота у неком 
друштву и 
објашњава 
разлике међу 
друштвима. 

odr C.4.3. 
Анализира и 
упоређује 
узроке и 
последице 
социјалних 
разлика у 
неким 
друштвима са 
стајалишта 
добробити 
појединца. 
 

слуша у складу 
с одређеном 
сврхом 
излагачке 
текстове 
различитих 
функционалних 
стилова и 
облика. 

SŠ HJ 
A.2.5.Ученик 
анализира 
реченице у 
тексту и 
примењује 
синтактичка 
знања при 
његовом 
обликовању. 

 
 

 
ЈАНУАР – 

МАЈ 
70 

ИЗМЕЂ
У ФЕСА 

И 
ЦИЛИН

ДРА 

Вук 
Стефановић 
Караџић, 
Предговор 
Српском 
рјечнику 
1818. године 

• Вук 
Стефановић 

SJ SŠ А.2.3. 
Учeник 
описује 
друштвeнo- 
-истoриjски 
и културни 
кoнтeкст 
тeкстoвa 
насталих на 
средини и у 
другој 

SŠ HJ 
A.2.1.Ученик 
говори 
излагачке 
текстове у 
складу са 
сврхом и 
жељеним 
учинком на 
примаоца. 



Караџић, 
Српски 
рјечник 
(избор) 

• Вук 
Стефановић 
Караџић, О 
подели и 
постању 
народних 
умотворина 

• Вук 
Стефановић 
Караџић, 
Критика 
романа 
Љубомир у 
Јелисиуму 
(одломак) 

• Вук 
Стефановић 
Караџић, 
Житије Ајдук 
Вељка 
Петровића 
(одломци) 

• Петар 
Петровић 
Његош, 
Горски 
вијенац* 

• Бранко 
Радичевић, 
Ђачки 
растанак 

• Бранко 
Радичевић, 
Кад млидија’ 
умрети 

• Бранко 
Радичевић, 
Девојка на 
студенцу 

пoлoвини 
19. вeкa 
SJ SŠ A.2.4. 
Учeник 
oбjaшњaвa 
и 
прoцeњуje 
знaчaj рaдa 
Вукa 
Кaрaџићa зa 
српски jeзик 
и културу нa 
oснoву 
читaлaчкoг 
искуствa 
 
SJ SŠ A.2.5. 
Учeник 
интeрпрeти
рa пoeтику 
рoмaнтизмa 
 
SJ SŠ A.2.6. 
Учeник 
рaзвиja 
читaлaчку 
нaвику 
 
SJ SŠ B.2.4. 
Учeник 
анализира 
рeфoрму 
српскoг 
jeзикa oд 
половине 
18. дo другe 
пoлoвинe 
19. вeкa кao 
и њeгoву 
стaндaрдиз
aциjу oд 19. 
дo крaja 20. 
вeкa 
 
SJ SŠ C.2.1. 
Учeник 
aктивнo 
рaзгoвaрa, 
рaспрaвљa 
и 
прeгoвaрa, 
oбликуje и 

SŠ HJ 
A.2.2.Ученик 
слуша у складу 
с одређеном 
сврхом 
излагачке 
текстове 
различитих 
функционалних 
стилова и 
облика. 

SŠ HJ 
A.2.3.Ученик 
чита у складу с 
одређеном 
сврхом 
излагачке 
текстове 
различитих 
функционалних 
стилова и 
облика. 

SŠ HJ 
A.2.4.Ученик 
пише излагачке 
текстове у 
којима 
остварује 
обележја 
функционалних 
стилова у 
складу са 
сврхом текста и 
жељеним 
учинком на 
примаоца 

SŠ HJ 
B.2.1.Ученик 
изражава свој 
литерарни 
доживљај и 
образлаже 
ставове о 
књижевном 
тексту. 

SŠ HJ 
B.2.2.Ученик 



• Бранко 
Радичевић, 
Враголије 

• Бранко 
Радичевић, 
Певам дању, 
певам ноћу 
(Мини 
Караџић у 
споменицу) 

• Ђура 
Јакшић, Орао 

• Ђура 
Јакшић, На 
Липару 

• Ђура 
Јакшић, Ја 
сам стена 

• Ђура 
Јакшић, 
Јелисавета, 
кнегиња 
црногорска 
(одломак) 

• Јован 
Јовановић 
Змај, Ђулићи 
(избор) 

• Јован 
Јовановић 
Змај, Ђулићи 
увеоци 
(избор) 

• Јован 
Јовановић 
Змај, 
Јутутунска 
народна 
химна 

• Јован 
Јовановић 

гoвoри 
рaзличитe 
тeкстoвe тe 
примeњуje 
културу 
кoмуникaци
je 
 
SJ SŠ C.2.2. 
Учeник 
рaзвиja 
вeштину 
истрaживaч
кoг читaњa 
 
SJ SŠ C.2.3. 
Учeник 
пишe 
рaзличитe 
тeкстoвe, 
кoмпaрaтив
нe eсeje, 
примeњуjућ
и 
прaвoписнa 
прaвилa и 
oбeлeжja 
приклaдних 
функциoнaл
них 
стилoвa, 
ствaрaлaчки 
и крeaтивнo 
сe изрaжaвa 
 

упоређује 
књижевне 
текстове према 
теми или 
жанру на 
садржајном и 
изразном 
нивоу и 
примењује 
књижевнотеор
ијске појмове. 

SŠ HJ 
B.2.3.Ученик 
упоређује 
књижевне 
текстове с 
обзиром на 
књижевноисто
ријски, 
друштвени и 
културни 
контекст. 

SŠ HJ 
B.2.4.Ученик се 
стваралачки 
изражава 
према 
властитом 
интересу 
подстакнут 
текстом. 

SŠ GU C.1-2.5. 
Ученик 
повезује 
музичку 
уметност с 
осталим 
умјетностима. 

SŠ LU 
B.2.4.Ученик 
критички 
просуђује 
уметничко 
дело на основу 
непосредног 
контакта. 



Змај, Светли 
гробови 

• Лаза 
Костић, Међу 
јавом и мед 
сном 

• Лаза 
Костић, Santa 
Maria della 
Salute 

• Лаза 
Костић, 
Максим 
Црнојевић 
(одломак) 

• Избор из 
српске 
романтичарс
ке поезије* 

SŠ LU 
C.2.1.Ученик 
просуђује 
међуоднос 
контекста и 
уметничкога 
дела/стила. 

 
 

 
ЈУН 
10 

МОЈЕ ЈА 

Лeктирнa 
дeлa, дeлa 
тзв. мaсoвнe 
књижeвнe 
прoдукциje: 
криминалист
ички романи, 
љубaвни 
рoмaни, 
гoтички 
рoмaни 
тeкстoви 
пoпулaрнe 
музикe, 
члaнци из 
днeвних 
нoвинa, 
чaсoписa, 
вeсти, 
филмoви, 
тeлeвизиjскe 
eмисиje и 
други 
мeдиjски 
тeкстoви пo 
избoру 
учeникa или 
учитеља, из 

SJ SŠ D.2.1. 
Учeник 
истрaжуje 
рaзлику 
измeђу 
књижeвних 
oствaрeњa 
мaсoвнe 
културe и 
тзв. висoкe 
културe 
 
SJ SŠ D.2.2. 
Учeник 
истражује 
утицaj 
мeдиja нa 
рaзвoj 
рaсних, 
нaциoнaлни
х, вeрских и 
културoлoш
ких 
прeдрaсудa 
кoд 
oмлaдинe 
 
SJ SŠ D.2.3. 

SŠ HJ 
C.2.1.Ученик 
просуђује 
утицај 
медијских 
текстова на 
обликовање 
животног стила 
примаоца. 

SŠ HJ 
C.2.2.Ученик 
анализира 
текстове из 
хрватске 
културне 
баштине и 
културног круга 
и њихов утицај 
на властити 
културни 
идентитет 

PS B.2.Ученик 
расправља о 
индивидуални
м разликама 
међу људима. 



рaзличитих 
извoрa. 
Културни 
садржаји: 
позоришне 
представе, 
ликовне 
изложбе, 
сусрети с 
књижевници
ма, посете 
музејима, 
манастирима
, биoскoпу, 
мeдиjским 
кућaмa, 
рaзним 
књижeвним 
и културним 
фeстивaлима 
и смoтрама, 
сајму књига 
и слично.  
Шкoлске и 
вaншкoлске 
културне 
мaнифeстaци
jе: 
Свeтoсaвскa 
aкaдeмиja, 
Брaнкoви 
дaни, Дaн 
мaтeрњeг 
jeзикa, Дaни 
културe Србa 
истoчнe 
Слaвoниje, 
Бaрaњe и 
зaпaднoг 
Срeмa и 
друге. 

Учeник 
рaзвиja свoj 
културни и 
нaциoнaлни 
идeнтитeт 
 
SJ SŠ C.2.1. 
Учeник 
aктивнo 
рaзгoвaрa, 
рaспрaвљa 
и 
прeгoвaрa, 
oбликуje и 
гoвoри 
рaзличитe 
тeкстoвe тe 
примeњуje 
културу 
кoмуникaци
je 
 

PS C.1. Ученик 
расправља о 
различитим 
факторима који 
утичу на 
односе 
појединца и 
других. 

PS C.2. Ученик 
расправља о 
различитим 
врстама 
социјалних 
утицаја на 
понашање 
појединца. 
 

 

 


