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Nastavni plan i program primjenjuje se od školske godine 2009./2010.

II.

Sadržaj Nastavnog plana i programa iz točke I. sastavni je dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 016-01/09-01/00663
Urbroj: 533-16-09-0001
Zagreb, 19. siječnja 2010.

Ministar
dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

PROGRAM SRPSKOG JEZIKA
OD I. DO VIII. RAZREDA
(4 sata tjedno, 140 sati godišnje)

UVOD

Naziv nastavnog predmeta je Srpski jezik. Program je namije-
njen osnovnim školama u Republici Hrvatskoj u kojima se nastava 
izvodi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

CILJ I ZADAĆE

Cilj nastave srpskog jezika je da učenici ovladaju osnovnim za-
konitostima srpskoga 

književnog jezika u kojem će se pravilno – usmeno i pismeno – 
izražavati u različitim jezično-komunikacijskim situacijama.

Usvajanjem i doživljavanjem različitih književnih djela iz knji-
ževnosti svoga naroda trebaju se osposobiti za njihovo razumijeva-
nje i tumačenje.

Zadaće nastave srpskog jezika su da se učenici:

– osposobe za izražajno čitanje, čitanje u sebi, logičko i kritičko 
shvaćanje pročitanog teksta;

– postupno i sustavno usvoje gramatiku i pravopis srpskog jezika;

– osposobe za uspješno služenje književnim jezikom u različitim 
oblicima njegove usmene i pismene uporabe u komunikacijskim si-
tuacijama (u ulozi govornika, slušatelja, sugovornika i čitatelja);

– razviju smisao i sposobnost za pravilno, točno, ekonomično i 
uvjerljivo usmeno i pismeno izražavanje, obogate i razviju rječnik, 
jezični i stilski izražaj;

– usvoje osnovne teorijske pojmove iz književne umjetnosti, pota-
knu se na samostalno jezično i književno stvaralaštvo;

– odgајaјu za život i rad u duhu humanizma, uzajamnog pomaganja, 
solidarnosti i drugih pozitivnih moralnih osobina;

– njeguju slobodarske tradicije i odgajaju u duhu mira, kulturnih 
odnosa i suradnje među ljudima.

Zadaće nastavnog područja iz srpskog jezika:

– osposobljavanje učenika za uspješno snalaženje u svakidašnjim 
priopćajnim situacijama;

– razlikovanje književnog jezika i dijalekta; – ovladavanje jezičnim 
sredstvima nužnim za dobru komunikaciju;

ПРОГРАМ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДA
(4 часа недељно, 140 часова годишње)

УВОД 

Назив наставног предмета је Српски језик. Програм је 
намењен основним школама у Републици Хрватској у којима се 
настава изводи на српском језику и ћириличном писму.

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају 
основним законитостима српског књижевног језика у којем ће 
се правилно – усмено и писмено – изражавати у различитим 
језично – комуникационим ситуацијама.

Упознавањем и доживљавањем различитих књижевних 
дела из књижевности свога народа треба да се оспособе за 
њихово разумевање и тумачење.

Задаци наставе српског језика јесу да се ученици:

– оспособе за изражајно читање, читање у себи, логичко и 
критичко схваћање прочитаног текста;

– постепено и систематски упознају граматику и правопис 
српског језика;

– оспособе да се успешно служе књижевним језиком у 
различитим облицима његове усмене и писмене употребе у 
комуникацијским ситуацијама (у улози говорника, слушаоца, 
саговорника и читаоца);

– развију смисао и способност за правилно, тачно, економично 
и уверљиво усмено и писмено изражавање, обогате и развију 
речник, језички и стилски израз;

– усвоје основне теоријске појмове из књижевне уметности, 
подстакну на самостално језичко и књижевно стваралаштво;

– васпитавају за живот и рад у духу хуманизма, узајамног помагања, 
солидарности и других позитивних моралних особина;

– негују слободарске традиције и васпитавају у духу мира, 
културних односа и сарадње међу људима.

Задаци наставног подручја српски језик:

– оспособљавање ученика за успешна сналажења у свакодневним 
говорним ситуацијама;

– разликовање књижевног језика и дијалекта; 
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– овладавање језичким средствима нужним за добру 
комуникацију;
– усвајање норми књижевног језика и правописа.

Задаци наставног подручја култура изражавања:
– развијање способности изражавања доживљаја, осећаја, 
мисли и ставова;
– развијање успешне усмене и писане комуникације.

Задаци наставног подручја књижевност: 
– упознавање и доживљавање антологијских дела српске 
књижевности;
– развијање потребе за читањем;
– оспособљавање за самостално читање и разумевање 
књижевног дела.

Задаци наставног подручја медијска култура:
– упознавање и доживљавање позоришне представе, филма, 
радија, штампе, стрипа;
– оспособљавање за вредновање филмских, телевизијских и 
радијских остварења.

РАЗРЕДНА НАСТАВА

ПРВИ РАЗРЕД 

(4 часа недељно, 140 сати годишње)

Током целе школске године се проводи почетно читање и писање.

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

ТЕМЕ

1. Припрема за почетно читање и писање 

Кључни појaм: реч.

Образовна постигнућа: читање и памћење речи, откривање 
смисла речи и реченица, запамћивање гласова у речима, 
растављање реченица на речи.

2. Свладавање гласова и слова

Кључни појмови: слово, читање.

Образовна постигнућа: препознавање штампаних слова (ћирилица) 
и повезивање с гласом. Разликовати графем и фонему. 

Повезивање гласова и слова у реч и уочавање значења речи.

3. Почетно читање

Кључни појмови: глобално читање, аналитичко – синтетичко 
читање.

Образовна постигнућа: глобално читање речи, гласовна анализа 
и синтеза речи; аналитичко – синтетичко читање краћих 
реченица и текстова.

4. Почетно писање штампаних слова (ћирилично писмо)

Кључни појмови: велико и мало штампано слово; написана реч 
и реченица; азбука штампаних слова.

Образовна постигнућа: писање речи и реченица великим 
штампаним словима.

5. Почетно писање писаних слова (ћирилично писмо)

Кључни појмови: велико и мало писано слово, азбука писаних 
слова.

Образовна постигнућа: правилно писање слова, речи и реченица 
писаним словима.

– usvajanje normi književnog jezika i pravopisa.

Zadaće nastavnog područja iz jezičnog izražavanja:

– razvijanje sposobnosti izražavanja doživljaja, osjećaja, misli i sta-
jališta;

– razvijanje uspješne 

usmene i pismene komunikacije.

Zadaće nastavnog područja iz književnosti: 

– usvajanje i doživljavanje antologijskih djela srpske književnosti;

– razvijanje potrebe za čitanjem;

– osposobljavanje za samostalno čitanje i 

razumijevanje književnog djela.

Zadaće nastavnog područja iz medijske kulture:

– usvajanje i doživljavanje kazališne predstave, fi lma, radija, tiska, 
stripa;

– osposobljavanje za vrednovanje fi lmskih, 

televizijskih i radijskih ostvarenja.

RAZREDNA NASTAVA

PRVI RAZRED 

(4 sata tjedno, 140 sati godišnje)

Tijekom cijele školske godine provodi se početno čitanje i pisanje.

NASTAVNO PODRUČJE: POČETNO ČITANJE I PISANJE

TEME

1. Priprema za početno čitanje i pisanje

Ključni pojam: riječ. 

Obrazovna postignuća: čitanje i pamćenje riječi, otkrivanje smisla 
riječi i rečenica, zapamćivanje glasova u riječima, rastavljanje re-
čenica na riječi.

2. Svladavanje glasova i slova

Ključni pojmovi: slovo, čitanje.

Obrazovna postignuća: prepoznavanje tiskanih slova (ćirilica) i po-
vezivanje s glasom. Razlikovati grafem i fonem. 

Povezivanje glasova i slova u riječ i uočavanje značenja riječi.

3. Početno čitanje

Ključni pojmovi: globalno čitanje, analitičko-sintetičko čitanje.

Obrazovna postignuća: globalno čitanje riječi, glasovna analiza i sin-
teza riječi; analitičko-sintetičko čitanje kraćih rečenica i tekstova.

4. Početno pisanje tiskanih slova (ćirilično pismo)

Ključni pojmovi: veliko i malo tiskano slovo; napisana riječ i rečeni-
ca; azbuka tiskanih slova.

Obrazovna postignuća: pisanje riječi i rečenica velikim tiskanim 
slovima.

5. Početno pisanje pisanih slova (ćirilično pismo)

Ključni pojmovi: veliko i malo pisano slovo, azbuka pisanih slova.

Obrazovna postignuća: pravilno pisanje slova, riječi i rečenica pisa-
nim slovima.
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НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: ЈЕЗИК

ТЕМЕ

1. Глас, слово, реч

Кључни појмови: глас, слово, реч.

Образовна постигнућа: разумевање и разликовање појмова 
глас, слово, реч.

2. Реченица

Кључни појaм: реченица.

Образовна постигнућа: разумети реченицу у различитим 
комуникационим ситуацијама и препознати према интонацији 
изјавну, упитну и узвичну реченицу.

3. Интерпункција

Кључни појмови: крај реченице, тачка, упитник и узвичник.

Образовна постигнућа: означити крај реченице тачком, 
упитником и узвичником.

4. Велико почетно слово

Кључни појмови: велико и мало почетно слово.

Образовна постигнућа: утврдити да се великим почетним 
словом увек пише почетна реч у реченици, имена и презимена 
људи као и имена места у којима се живи. 

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

ТЕМЕ

1. Слушање и говорење

Кључни појмови: слушање и говорење. Образовна постигнућа: 
слушати саговорника, говорити; примити кратку звучну 
поруку; саслушати и примити дужу звучну поруку (приче, 
интерпретативно читање књижевних текстова).

2. Разговор

Кључни појмови: разговор, писање, одговор.

Образовна постигнућа: пристојно комуницирање; обликовање 
питања и одговора.

3. Стварање низова речи

Кључни појaм: низ речи.

Образовна постигнућа: на темељу заданог подстицаја некој 
речи придружити друге речи (уз свакодневне речи додати друге 
којима се исказују различите особине).

4. Састављање реченица од заданих низова речи

Кључни појмови: низ речи, реченица.

Образовна постигнућа: састављање реченица од заданих низова 
речи.

5. Допуњавање реченица

Кључни појaм: допуњавање реченица.

Образовна постигнућа: допунити реченицу речју која недостаје.

6. Приповедање

Кључни појaм: приповедање.

Образовна постигнућа: самостално приповедати на подстицај 
слике или низа слика или замишљања.

NASTAVNO PODRUČJE: JEZIK

TEME

1. Glas, slovo, riječ

Ključni pojmovi: glas, slovo, riječ.

Obrazovna postignuća: razumijevanje i razlikovanje pojmova glas, 
slovo, riječ.

2. Rečenica

Ključni pojam: rečenica.

Obrazovna postignuća: razumjeti rečenicu u različitim komunika-
cijskim situacijama i prepoznati prema intonaciji upitnu i uskličnu 
rečenicu.

3. Interpunkcija

Ključni pojmovi: kraj rečenice, točka, upitnik i uskličnik.

Obrazovna postignuća: označiti kraj rečenice točkom, upitnikom i 
uskličnikom.

4. Veliko početno slovo

Ključni pojmovi: veliko i malo početno slovo.

Obrazovna postignuća: utvrditi da se velikim početnim slovom uvi-
jek piše početna riječ u rečenici, imena i prezimena ljudi kao i imena 
mjesta u kojima se živi. 

NASTAVNO PODRUČJE: JEZIČNO IZRAŽAVANJE

TEME

1. Slušanje i govorenje

Ključni pojmovi: slušanje i govorenje. Obrazovna postignuća: slušati 
sugovornika, govoriti; primiti kratku slušnu poruku; saslušati i pri-
miti dulju slušnu poruku (priče, interpretativno čitanje književnih 
tekstova).

2. Razgovor

Ključni pojmovi: razgovor, pisanje, odgovor.

Obrazovna postignuća: pristojno komuniciranje; oblikovanje pitanja 
i odgovora.

3. Stvaranje nizova riječi

Ključni pojam: niz riječi.

Obrazovna postignuća: na temelju zadanog poticaja nekoj riječi pri-
družiti druge riječi (uz svakidašnje riječi dodati druge kojima se 
iskazuju različite osobine).

4. Sastavljanje rečenica od zadanih nizova riječi

Ključni pojmovi: niz riječi, rečenica.

Obrazovna postignuća: sastavljanje rečenica od zadanih nizova ri-
ječi.

5. Dopunjavanje rečenica

Ključni pojam: dopunjavanje rečenica.

Obrazovna postignuća: dopuniti rečenicu riječju koja nedostaje.

6. Pripovijedanje

Ključni pojam: pripovijedanje.

Obrazovna postignuća: samostalno pripovijedati na poticaj slike ili 
niza slika ili zamišljanja.
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7. Читање

Кључни појмови: текст, читање.

Образовна постигнућа: читати и открити поруку у прочитаном 
тексту, читати гласно и усавршавати вештину читања.

8. Писање

Кључни појaм: писање.

Образовна постигнућа: самостално обликовати краћу писану 
поруку.

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: КЊИЖЕВНОСТ

ТЕМЕ

1. Прича

Кључни појaм: прича.

Образовна постигнућа: доживети, разумети и исказати 
доживљај кратке приче.

2. Песма

Кључни појaм: песма.

Образовна постигнућа: разумети, доживети и исказати доживљај 
кратке песме примерене ученику. 

Разликовати песму од прозног текста познатих српских писаца.

3. Лик

Кључни појaм: лик.

Образовна постигнућа: разликовати ликове у причи и уочити 
њихове главне особине (добар – лош).

4. Луткарски игроказ

Кључни појмови: игроказ, позорница, гледалиште.

Образовна постигнућа: разумети и доживети краће игроказе; 
разликовати игроказ као текст намењен извођењу на 
позорници.

5. Сликовница

Кључни појмови: сликовница, слика, текст.

Образовна постигнућа: разумети и доживети кратку сликовницу, 
уочити повезаност слике и текста.

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: МЕДИЈСКА КУЛТУРА

ТЕМЕ

1. Анимирани филм

Кључни појмови: луткарски филм, цртани филм.

Образовна постигнућа: разликовати луткарски и цртани филм, 
доживљавање луткарских и цртаних филмова примерених детету.

2. Луткарска представа

Кључни појмови: лутка, луткарска представа.

Образовна постигнућа: доживети луткарску представу; навести 
главне ликове; оживети сценску лутку; извести краћи одломак 
игроказа.

3. Библиотека

Кључни појмови: школска библиотека, месна библиотека, 
библиотекар.

Образовна постигнућа: упознати школску и месну библиотеку, 
разликовати библиотеку од књижаре, чувати и враћати књиге.

7. Čitanje

Ključni pojmovi: tekst, čitanje.

Obrazovna postignuća: čitati i otkriti poruku u pročitanom tekstu, 
čitati glasno i usavršavati vještinu čitanja.

8. Pisanje

Ključni pojam: pisanje.

Obrazovna postignuća: samostalno oblikovati kraću pisanu poruku.

NASTAVNO PODRUČJE: KNJIŽEVNOST

TEME

1. Priča

Ključni pojam: priča.

Obrazovna postignuća: doživjeti, razumjeti i iskazati doživljaj kratke 
priče.

2. Pjesma

Ključni pojam: pjesma.

Obrazovna postignuća: razumjeti, doživjeti i iskazati doživljaj kratke 
pjesme primjerene učeniku. 

Razlikovati pjesmu od proznog teksta poznatih srpskih pisaca.

3. Lik

Ključni pojam: lik.

Obrazovna postignuća: razlikovati likove u priči i uočiti njihove glav-
ne osobine (dobar – loš).

4. Lutkarski igrokaz

Ključni pojmovi: igrokaz, pozornica, gledalište.

Obrazovna postignuća: razumjeti i doživjeti kraće igrokaze; razliko-
vati igrokaz kao tekst namijenjen izvođenju na pozornici.

5. Slikovnica

Ključni pojmovi: slikovnica, slika, tekst.

Obrazovna postignuća: razumjeti i doživjeti kratku slikovnicu, uočiti 
povezanost slike i teksta.

NASTAVNO PODRUČJE: MEDIJSKA KULTURA

TEME

1. Animirani fi lm

Ključni pojmovi: lutkarski fi lm, crtani fi lm.

Obrazovna postignuća: razlikovati lutkarski i crtani fi lm, doživljava-
nje lutkarskih i crtanih fi lmova primjerenih djetetu.

2. Lutkarska predstava

Ključni pojmovi: lutka, lutkarska predstava.

Obrazovna postignuća: doživjeti lutkarsku predstavu; navesti glavne 
likove; oživjeti scensku lutku; izvesti kraći ulomak igrokaza.

3. Knjižnica

Ključni pojmovi: školska knjižnica, mjesna knjižnica, knjižničar.

Obrazovna postignuća: posjetiti školsku i mjesnu knjižnicu, razliko-
vati knjižnicu od knjižare, čuvati i vraćati knjige.
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Попис лектире (изабрати 3 – 4 делa):

1. Бранко Ћопић: Јежева кућица

2. Ј. Ј. Змај: Песме за децу

3. Момчило Тешић: Песме

4. Љубивоје Ршумовић: Песме

5. Десанка Максимовић: Бајке

6. Д. Обрадовић: Басне

7. Лаза Лазић: Цар и скитница (игроказ)

8. Душан Радовић: Тужибаба (игроказ)

Програм је прављен за 4 часа недељно српског језика, годишње 
140 сати. Учитељи сами одређују оквирни број сати по наставном 
подручју, према потреби.

Филмови (према могућностима):

А. Довниковић и А. Маркс: Тврдоглаво маче

Анимирани филмови о Тому и Џерију, Лолеку и Болеку и сл.

Договор са учитељима хрватског језика.

ДРУГИ РАЗРЕД

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: ЈЕЗИК

ТЕМЕ

1. Именице

Кључни појaм: именице.

Образовна постигнућа: разумети именице као речи којима 
именујемо све што нас окружује. Однос именица и других речи 
у говорној и писаној ситуацији.

2. Велико почетно слово

Кључни појмови: имена и презимена, велико почетно слово.

Образовна постигнућа: научити да се великим почетним словом 
пишу улице, тргови и насељена места ( једночлани и вишечлани 
називи).

3. Реченице

Кључни појмови: изјавна, упитна, узвична, потврдна и одрична 
реченица.

Образовна постигнућа: препознати и разликовати изјавну, 
упитну, узвичну, потврдну и одричну реченицу.

4. Ред речи у реченици

Кључни појмови: реченица, ред речи.

Образовна постигнућа: повезивати речи у смислену, јасну и 
разумљиву целину.

5. Самогласници, сугласници, слог

Кључни појмови: самогласници, сугласници, слог.

Образовна постигнућа: разликовати самогласнике и сугласнике; 
растављати речи на слогове; одредити број слогова према броју 
самогласника.

6. Растављање речи на крају реда, цртица

Кључни појaм: цртица.

Образовна постигнућа: правилно растављање речи на крају 
реда; научити знак цртица.

Popis lektire (izabrati 3 – 4 djela):

1. Branko Ćopić: Ježeva kućica

2. J. J. Zmaj: Pjesme za djecu

3. Momčilo Tešić: Pesme

4. Ljubivoje Ršumović: Pesme

5. Desanka Maksimović: Bajke

6. D. Obradović: Basne

7. Laza Lazić: Car i skitnica (igrokaz)

8. Dušan Radović: Tužibaba (igrokaz)

Program je načinjen za 4 sata tjedno srpskog jezika, godišnje 140 
sati. Učitelji sami određuju okvirni broj sati po nastavnom području, 
prema potrebi.

Filmovi (prema mogućnostima):

B. Dovniković i A. Marks: Tvrdoglavo mače.

Animirani fi lmovi o Tomu i Jerryju, Loleku i Boleku i sl.

Dogovor s učiteljima hrvatskog jezika.

DRUGI RAZRED

NASTAVNO PODRUČJE: JEZIK

TEME

1. Imenice

Ključni pojam: imenice.

Obrazovna postignuća: razumjeti imenice kao riječi kojima imenu-
jemo sve što nas okružuje. Odnos imenica i drugih riječi u govoru 
i tekstu.

2. Veliko početno slovo

Ključni pojmovi: imena i prezimena, veliko početno slovo.

Obrazovna postignuća: naučiti da se velikim početnim slovom pišu 
ulice, trgovi i naseljena mjesta (jednočlani i višečlani nazivi).

3. Rečenice

Ključni pojmovi: izjavna, upitna, usklična, jesna i niječna rečenica.

Obrazovna postignuća: prepoznati i razlikovati izjavnu, upitnu, 
uskličnu, jesnu i niječnu rečenicu.

4. Red riječi u rečenici

Ključni pojmovi: rečenica, red riječi.

Obrazovna postignuća: povezivati riječi u smislenu, jasnu i razumlji-
vu cjelinu.

5. Otvornici, zatvornici, slog

Ključni pojmovi: otvornici, zatvornici, slog.

Obrazovna postignuća: razlikovati otvornike i zatvornike; rastavljati 
riječi na slogove; odrediti broj slogova prema broju otvornika.

6. Rastavljanje riječi na kraju retka, spojnica

Ključni pojam: spojnica.

Obrazovna postignuća: pravilno rastavljanje riječi na kraju retka; 
naučiti znak spojnicu.
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НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

ТЕМЕ

1. Слушање саговорника и говорење – телефонски разговор

Кључни појмови: говорник, саговорник. 

Образовна постигнућа: пристојно разговарање и слушање 
саговорника у телефонском разговору.

2. Приповедање на подстицај

Кључни појaм: приповедање.

Образовна постигнућа: обликовати и испричати кратку причу 
на подстицај, запазити саставне делове.

3. Описивање

Кључни појмови: описивање, опис.

Образовна постигнућа: описивати предмет према плану описа, 
описати лик према плану описа.

4. Обавештење

Кључни појaм: обавештење.

Образовна постигнућа: савладати појам обавештењe и 
обликовати усмено и писмено обавештење.

5. Извештавање о прошлом догађају

Кључни појмови: усмено извештавање, прошли догађај.

Образовна постигнућа: кратко усмено извештавање.

6. Извештавање о обављеном задатку

Кључни појaм: извештавање.

Образовно постигнуће: хронолошко извештавање о задатку, 
обављеном или који ће се обавити.

7. Изражајно читање

Кључни појaм: изражајно читање.

Образовна постигнућа: гласно читати одломке књижевног 
текста; пазити на говорне вредности текста.

8. Писање честитке и разгледнице

Кључни појмови: честитка, разгледница.

Образовна постигнућа: обликовати писмену поруку приматељу 
као честитку и као разгледницу.

9. Стваралачко писање – састав

Кључни појaм: састав.

Образовна постигнућа: самостално писати краће саставе на 
задани подстицај.

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: КЊИЖЕВНОСТ

ТЕМЕ

1. Делови песме

Кључни појмови: песма, строфа, стих, песничка слика.

Образовна постигнућа: разликовати делове песме: строфу и 
стих; разумети и поједине песничке слике.

2. Редослед догађаја у причи

Кључни појaм: редослед догађаја.

NASTAVNO PODRUČJE: JEZIČNO IZRAŽAVANJE

TEME

1. Slušanje sugovornika i govorenje – telefonski razgovor

Ključni pojmovi: govornik, sugovornik. 

Obrazovnа postignućа: uljudno razgovaranje i slušanje sugovornika 
u telefonskom razgovoru.

2. Pripovijedanje prema poticaju

Ključni pojam: pripovijedanje.

Obrazovna postignuća: oblikovati i ispričati kratku priču prema po-
ticaju, zapaziti sastavne dijelove.

3. Opisivanje

Ključni pojmovi: opisivanje, opis.

Obrazovna postignuća: opisivati predmet prema planu opisa, opisati 
lik prema planu opisa.

4. Obavijest

Ključni pojam: obavijest.

Obrazovna postignuća: svladati pojam obavijest i oblikovati usmenu 
i pismenu obavijest.

5. Izvješćivanje o prošlom događaju

Ključni pojmovi: usmeno izvješćivanje, prošli događaj.

Obrazovna postignuća: kratko usmeno izvješćivanje.

6. Izvješćivanje o obavljenom zadatku

Ključni pojam: izvješćivanje.

Obrazovno postignuće: kronološko izvješćivanje o zadatku, obavlje-
nom ili koji će se obaviti.

7. Izražajno čitanje

Ključni pojam: izražajno čitanje.

Obrazovna postignuća: glasno čitati ulomke književnog teksta; po-
zornost dati govornim vrednotama teksta.

Образовна постигнућа: правилно растављање речи на крају 
реда; научити знак цртица.

8. Pisanje čestitke i razglednice

Ključni pojmovi: čestitka, razglednica.

Obrazovna postignuća: oblikovati pisanu poruku primatelju kao če-
stitku i kao razglednicu.

9. Stvaralačko pisanje – sastavak

Ključni pojam: sastavak.

Obrazovna postignuća: samostalno pisati kraće sastavke prema za-
danom poticaju.

NASTAVNO PODRUČJE: KNJIŽEVNOST

TEME

1. Dijelovi pjesme

Ključni pojmovi: pjesma, kitica, stih, pjesnička slika.

Obrazovna postignuća: razlikovati dijelove pjesme: kiticu i stih; ra-
zumjeti i pojedine pjesničke slike.

2. Redoslijed događaja u priči

Ključni pojam: redoslijed događaja.
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Образовна постигнућа: уочити узрочно – последичну повезаност 
и временску повезаност догађаја у причи.

3. Главни и споредни ликови

Кључни појмови: главни лик, споредни лик.

Образовна постигнућа: разликовати главне и споредне ликове и 
уочити њихове главне особине (добар – лош, марљив – лен и сл.).

4. Бајка

Кључни појaм: бајка.

Образовна постигнућа: уочити бајку као причу о чудесним 
догађајима и ликовима.

5. Игроказ

Кључни појмови: игроказ, глумац, улога, глума.

Образовна постигнућа: разликовати у игроказу глумца, улогу и 
глуму на примереном игроказу.

Попис лектире (одабрати 4 дела):

1. Народне бајке

2. Добрица Ерић: Песме

3. Десанка Максимовић: Приче и бајке

4. Алекасандар Поповић: Судбина једног Чарлија

5. Момчило Тешић: Песме

6. Бранко Ћопић: У свету медведа и лептирова

7. Гроздана Олујић: Маслачак

8. Бранислав Црнчевић: Босоноги и небо

9. Раде Павелкић: Црвенкапа и збуњени вук

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: МЕДИЈСКА КУЛТУРА

ТЕМЕ

1. Филмска прича

Кључни појмови: филмска прича, след догађаја, лик у филму.

Образовна постигнућа: разумети примерени дечји филм и 
уочити след догађаја те главне и споредне ликове (може цртани 
филм).

2. Позориште

Кључни појмови: позоришна представа, позорница, гледалиште.

Образовна постигнућа: разликовати позоришну представу 
од филма; разликовати позорницу од гледалишта. Према 
могућностима погледати неку представу.

3. Телевизија 

Кључни појмови: телевизија, телевизијски програм, телевизијска 
емисија.

Образовна постигнућа: издвојити неку телевизијску емисију, 
погледати је и разговарати о њој.

4. Дечји часописи

Кључни појмови: дечји часопис, стрип.

Образовна постигнућа: упознати неке дечје часописе и стрипове, 
читати их и разговарати о њима. 

Филмови:

В. Дизни: Снегуљица и седам патуљака

М. Ловрић: Ружно паче

Анимирани и ТВ филмови по избору.

Obrazovna postignuća: uočiti uzročno– posljedičnu povezanost i 
vremensku povezanost događaja u priči.

3. Glavni i sporedni likovi

Ključni pojmovi: glavni lik, sporedni lik.

Obrazovna postignuća: razlikovati glavne i sporedne likove i uočiti 
njihove glavne osobine (dobar – loš, marljiv – lijen i sl.).

4. Bajka

Ključni pojam: bajka.

Obrazovna postignuća: uočiti bajku kao priču o čudesnim događa-
jima i likovima.

5. Igrokaz

Ključni pojmovi: igrokaz, glumac, uloga, gluma.

Obrazovna postignuća: razlikovati u igrokazu glumca, ulogu i glumu 
na primjerenom igrokazu.

Popis lektire (odabrati 4 djela):

1. Narodne bajke

2. Dobrica Erić: Pjesme

3. Desanka Maksimović: Priče i bajke

4. Alekasandar Popović: Sudbina jednog Čarlija

5. Momčilo Tešić: Pesme

6. Branko Ćopić: U svetu medveda i leptirova

7. Grozdana Olujić: Maslačak

8. Branislav Crnčević: Bosonogi i nebo

9. Rade Pavelkić: Crvenkapa i zbunjeni vuk

NASTAVNO PODRUČJE: MEDIJSKA KULTURA

TEME

1. Filmska priča

Ključni pojmovi: fi lmska priča, slijed događaja, lik u fi lmu.

Obrazovna postignuća: razumjeti primjereni dječji fi lm i uočiti redo-
slijed događaja te glavne i sporedne likove (može crtani fi lm).

2. Kazalište

Ključni pojmovi: kazališna predstava, pozornica, gledalište.

Obrazovna postignuća: razlikovati kazališnu predstavu od fi lma; ra-
zlikovati pozornicu od gledališta. Prema mogućnostima pogledati 
neku predstavu.

3. Televizija 

Ključni pojmovi: televizija, televizijski program, televizijska emisija.

Obrazovna postignuća: izdvojiti neku televizijsku emisiju, pogledati 
je i razgovarati o njoj.

4. Dječji časopisi

Ključni pojmovi: dječji časopis, strip.

Obrazovna postignuća: otkriti neke dječje časopise i stripove, čitati 
ih i razgovarati o njima. 

Filmovi: 

W. Disney: Snjeguljica i sedam patuljaka

M. Lovrić: Ružno pače.

Animirani i TV-fi lmovi po izboru.
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Учитељи сами, према могућности, одабиру дечје филмове. 
Такође, учитељи сами одређују број часова наставног подручја, 
мање планирају за језик због сличности са хрватским језиком, 
уочавају разлике и сличности.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: ЈЕЗИК

ТЕМЕ

1. Именице

Кључни појмови: врсте речи, опште и властите именице, једнина 
и множина.

Образовна постигнућа: разумети именице као врсте речи, 
разликовати опште и властите, разликовати једнину и множину, 
утврдити истоветност са хрватским језиком и разлику у лексици.

2. Велико почетно слово

Кључни појмови: именица, велико почетно слово.

Образовна постигнућа: примењивати правило о писању 
вишечланих властитих именица (имена вода, гора, небеских 
тела, места, установа, школа).

3. Умањенице и увећанице

Кључни појмови: умањенице (деминутив), увећанице 
(аугментатив).

Образовна постигнућа: препознати умањенице и увећанице као 
врсте именица.

4. Изговор и писање ч и ћ у умањеницама и увећаницама

Кључни појмови: глас ч и глас ћ.

Образовна постигнућа: правилно изговарати и писати ч и ћ у 
умањеницама на –ић, -чић, -чица, у увећаницама на –чина.

5. Глаголи

Кључни појaм: глаголи.

Образовна постигнућа: разликовати глаголе као речи којима 
казујемо шта ко ради или шта се догађа.

6. Придеви

Кључни појaм: придеви.

Образовна постигнућа: разликовати придеве као речи које описују 
именицу и одговарају на питање какво је шта, чије је шта.

7. Две тачке и зарез у набрајању

Кључни појмови: набрајање, две тачке, зарез (запета).

Образовна постигнућа: упознати две тачке и зарез као знакове 
интерпункције, правилно их употребљавати у набрајању.

8. Скраћенице

Кључни појaм: скраћенице.

Образовна постигнућа: правилно писати опште скраћенице: р., 
уч., нпр., те чешће ознаке за мере.

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

ТЕМЕ

1. Слушање и говорење

Кључни појмови: самостални говор и разговор.

Učitelji sami, prema mogućnosti, odabiru dječje fi lmove. Također, 
učitelji sami određuju broj sati nastavnog područja, manje plani-
raju za jezik zbog sličnosti s hrvatskim jezikom, uočavaju razlike i 
sličnosti.

TREĆI RAZRED

NASTAVNO PODRUČJE: JEZIK

TEME

1. Imenice

Ključni pojmovi: vrste riječi, opće i vlastite imenice, jednina i mno-
žina.

Obrazovna postignuća: razumjeti imenice kao vrste riječi, razlikovati 
opće i vlastite, razlikovati jedninu i množinu, utvrditi istovjetnost s 
hrvatskim jezikom i razliku u leksiku.

2. Veliko početno slovo

Ključni pojmovi: imenica, veliko početno slovo.

Obrazovna postignuća: primjenjivati pravilo o pisanju višečlanih vla-
stitih imenica (imena voda, gora, nebeskih tijela, mjesta, ustanova, 
škola).

3. Umanjenice i uvećanice

Ključni pojmovi: umanjenice, uvećanice.

Obrazovna postignuća: prepoznati umanjenice i uvećanice kao vrste 
imenica.

4. Izgovor i pisanje č i ć u umanjenicama i uvećanicama

Ključni pojmovi: glas č i glas ć.

Obrazovna postignuća: pravilno izgovarati i pisati č i ć u umanjeni-
cama na -ić, -čić, -čica, u uvećanicama na -čina.

5. Glagoli

Ključni pojam: glagoli.

Obrazovna postignuća: razlikovati glagole kao riječi kojima izričemo 
što tko radi ili što se događa.

6. Pridjevi

Ključni pojam: pridjevi.

Obrazovna postignuća: razlikovati pridjeve kao riječi koje opisuju 
imenicu i odgovaraju na pitanje kakvo je što, čije je što.

7. Dvotočje i zarez u nabrajanju

Ključni pojmovi: nabrajanje, dvotočje, zarez.

Obrazovna postignuća: usvojiti dvotočje i zarez kao znakove inter-
punkcije, pravilno ih upotrebljavati u nabrajanju.

8. Kratice

Ključni pojam: kratice.

Obrazovna postignuća: pravilno pisati opće kratice: r., uč., npr., te 
češće oznake za mjere.

NASTAVNO PODRUČJE: JEZIČNO IZRAŽAVANJE

TEME

1. Slušanje i govorenje

Ključni pojmovi: samostalni govor i razgovor.
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Образовна постигнућа: разликовати самостални говор (монолог) 
од разговора (дијалога). Вежбати пристојну комуникацију у 
свакодневним ситуацијама.

2. Приповедање

Кључни појмови: стварни догађај, нестварни догађај.

Образовна постигнућа: разликовати стварни догађај од 
замишљеног и о њему приповедати.

3. Стварање заједничке приче на подстицај

Кључни појмови и називи: заједничка прича на подстицај.

Образовна постигнућа: суделовати у стварању заједничке приче 
на подстицај, обликовати неке догађаје поштујући узрочно – 
последичне везе.

4. Обавештење

Кључни појaм: обавештење.

Образовна постигнућа: разликовати обавештење као текст 
који се може проверити и који је значајан за све приматеље и 
обликовати краће обавештење.

5. Извештавање о обављеном задатку

Кључни појaм: извештавање.

Образовна постигнућа: извештавати о обављеном задатку 
хронолошким следом догађаја.

6. Стваралачко писање – обликовање краћег састава

Кључни појмови: увод, главни део, закључак у саставу.

Образовна постигнућа: обликовати и писати састав на подстицај 
и без њега.

7. Читање по улогама

Кључни појaм: читање по улогама.

Образовна постигнућа: изражајно читати драмски текст, 
драмске импровизације.

8. Расправа

Кључни појмови: расправа, расправљање.

Образовна постигнућа: суделовање у расправи поштујући 
правила пристојног понашања; држати се теме, поштовати туђа 
мишљења и износити своја.

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: КЊИЖЕВНОСТ

ТЕМЕ

1. Тема у поезији и прози

Кључни појaм: тема.

Образовна постигнућа: уочавање и издвајање теме у прозном 
и поетском тексту.

2. Понављања у стиху, строфи и песми

Кључни појмови: ритам, рима.

Образовна постигнућа: уочити понављање у стиху, строфи и 
песми ради истицања неке идеје.

3. Шаљива песма

Кључни појaм: шаљива песма.

Образовна постигнућа: разумети шаљиву песму и разликовати 
је од других.

Obrazovna postignuća: razlikovati samostalni govor (monolog) od 
razgovora (dijaloga). Vježbati uljudnu komunikaciju u svakidašnjim 
situacijama.

2. Pripovijedanje

Ključni pojmovi: stvarni događaj, nestvarni događaj.

Obrazovna postignuća: razlikovati stvarni događaj od zamišljenog i 
o njemu pripovijedati.

3. Stvaranje zajedničke priče prema poticaju

Ključni pojmovi i nazivi: zajednička priča prema poticaju.

Obrazovna postignuća: sudjelovati u stvaranju zajedničke priče pre-
ma poticaju, oblikovati neke događaje poštujući uzročno-posljedične 
veze.

4. Obavijest

Ključni pojam: obavijest.

Obrazovna postignuća: razlikovati obavijest kao tekst koji se može 
provjeriti, a značajan je svim primateljima te oblikovati kraću oba-
vijest.

5. Izvješćivanje o obavljenom zadatku

Ključni pojam: izvješćivanje.

Obrazovna postignuća: izvještavati o obavljenom zadatku kronološ-
kim slijedom događaja.

6. Stvaralačko pisanje – oblikovanje kraćeg sastavka

Ključni pojmovi: uvod, glavni dio, zaključak u sastavku.

Obrazovna postignuća: oblikovati i pisati sastavak na poticaj i bez 
njega.

7. Čitanje po ulogama

Ključni pojam: čitanje po ulogama.

Obrazovna postignuća: izražajno čitati dramski tekst, dramske im-
provizacije.

8. Rasprava

Ključni pojmovi: rasprava, raspravljanje.

Obrazovna postignuća: sudjelovanje u raspravi poštujući uljudna 
pravila; držati se teme, poštovati tuđa mišljenja i iznositi svoja.

NASTAVNO PODRUČJE: KNJIŽEVNOST

TEME

1. Tema u poeziji i prozi

Ključni pojam: tema.

Obrazovna postignuća: uočavanje i izdvajanje teme u proznom i po-
etskom tekstu.

2. Ponavljanja u stihu, kitici i pjesmi

Ključni pojmovi: ritam, srok/rima.

Obrazovna postignuća: uočiti ponavljanje u stihu, kitici i pjesmi radi 
isticanja neke ideje.

3. Šaljiva pjesma

Ključni pojam: šaljiva pjesma.

Obrazovna postignuća: razumjeti šaljivu pjesmu i razlikovati je od 
drugih.
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4. Повезаност догађаја са временом, местом и ликом

Кључни појмови: догађај, лик, време, место радње.

Образовна постигнућа: повезати догађаје и ликове у тексту са 
местом и временом радње.

5. Изглед и понашање лика

Кључни појмови: карактеристике лика.

Образовна постигнућа: основна обележја лика према изгледу, 
понашању и говору.

6. Поређење

Кључни појaм: поређење.

Образовна постигнућа: уочити упоређивање двају појмова по 
сличности.

7. Приповетка

Кључни појaм: приповетка.

Образовна постигнућа: разликовати приповетку од бајке у 
стварним догађајима и ликовима насупрот нестварним.

8. Басна

Кључни појмови: басна, поука.

Образовна постигнућа: разумети басну и особине ликова; 
уочити поуку; уочити приписивање људских особина другим 
живим бићима.

9. Дечји роман

Кључни појaм: дечји роман.

Образовна постигнућа: препознати дечји роман као дужи 
прозни текст о деци.

Попис лектире (изабрати 4 дела):

1. Бранко Ћопић: Доживљаји мачка Тоше

2. Доситеј Обрадовић: Басне

3. Народне басне ( Вук и јагње)

4. Народне приповетке

5. Драган Лукић: Песме

6. Стеван Раичковић: Песме за децу

7. Бранко В. Радичевић: Песме (или приче)

8. Десанка Максимовић: Прадевојчица (роман)

9. А. Поповић: Два писма (игроказ)

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: МЕДИЈСКА КУЛТУРА

ТЕМЕ

1. Дечји филм

Кључни појмови и називи: дечји филм, глумац.

Образовна постигнућа: разумети дечје филмове; разликовати 
играни филм за децу од анимираног филма.

2. Радио-емисија

Кључни појмови: радио– емисија за децу.

Образовна постигнућа: разумети радио– емисију за децу и 
расправљати о њој; звучна средства у радио– емисији.

3. Библиотека – коришћење енциклопедије

Кључни појмови: дечја енциклопедија, садржај, регистар, 
абецедни или азбучни ред.

4. Povezanost događaja s vremenom, mjestom i likom

Ključni pojmovi: događaj, lik, vrijeme, mjesto radnje.

Obrazovna postignuća: povezati događaje i likove u tekstu s mjestom 
i vremenom radnje.

5. Izgled i ponašanje lika

Ključni pojmovi: obilježja lika.

Obrazovna postignuća: osnovna obilježja lika prema izgledu, pona-
šanju i govoru.

6. Usporedba

Ključni pojam: usporedba.

Obrazovna postignuća: uočiti uspoređivanje dvaju pojmova po slič-
nosti.

7. Pripovijetka

Ključni pojam: pripovijetka.

Obrazovna postignuća: razlikovati pripovijetku od bajke u stvarnim 
događajima i likovima nasuprot nestvarnima.

8. Basna

Ključni pojmovi: basna, pouka.

Obrazovna postignuća: razumjeti basnu i osobine likova; uočiti pou-
ku; uočiti pripisivanje ljudskih osobina drugim živim bićima.

9. Dječji roman

Ključni pojam: dječji roman.

Obrazovna postignuća: prepoznati dječji roman kao duži prozni tekst 
o djeci.

Popis lektire (izabrati 4 djela):

1. Branko Ćopić: Doživljaji mačka Toše

2. Dositej Obradović: Basne

3. Narodne basne (Vuk i jagnje)

4. Narodne pripovijetke

5. Dragan Lukić: Pesme

6. Stevan Raičković: Pesme za decu

7. Branko V. Radičević: Pesme (ili priče)

8. Desanka Maksimović: Pradevojčica (roman)

9. A. Popović: Dva pisma (igrokaz)

NASTAVNO PODRUČJE: MEDIJSKA KULTURA

TEME

1. Dječji fi lm

Ključni pojmovi i nazivi: dječji fi lm, glumac.

Obrazovna postignuća: razumjeti dječje fi lmove; razlikovati igrani 
fi lm za djecu od animiranog fi lma.

2. Radijska emisija

Ključni pojmovi: radijska emisija za djecu.

Obrazovna postignuća: razumjeti radijsku emisiju za djecu i rasprav-
ljati o njoj; zvučna sredstva u radijskoj emisiji.

3. Knjižnica – korištenje enciklopedije

Ključni pojmovi: dječja enciklopedija, sadržaj, kazalo, abecedni ili 
azbučni red.
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Образовна постигнућа: пронаћи тражени податак у дечјој 
енциклопедији служећи се регистром, и абецедним (или 
азбучним) редом.

Филмови:

В. Флеминг: Чаробњак из Оза

Р. Минкоф: Велика пустоловина Стјуарта Mалог

 Филмови се планирају заједно са учитељима хрватског језика.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: ЈЕЗИК

ТЕМЕ

1. Именице
Кључни појмови: врсте речи, мушки, женски и средњи род.
Образовна постигнућа: одредити именице као врсте речи, 
разликовати мушки, женски и средњи род, једнину и множину 
именица.

2. Глаголи
Кључни појмови: глаголи.
Образовна постигнућа: разликовати глаголе од других речи у 
говорењу и писању, уочити да се њима казује ко ради, шта ради 
или шта се догађа.

3. Исказивање прошлости, садашњости и будућности
Кључни појмови: прошлост, садашњост и будућност.
Образовна постигнућа: препознати прошлу, садашњу и будућу 
глаголску радњу.

4. Придеви
Кључни појмови: описни и присвојни придеви.
Образовна постигнућа: разликовати придеве као врсте речи; 
разликовати описне и присвојне придеве.

5. Управни и неуправни говор
Кључни појмови: управни и неуправни говор.
Образовна постигнућа: разликовати управни од неуправног 
говора и правилно се служити њима у говорењу и писању. 

6. Велико почетно слово
Кључни појмови: велико почетно слово, вишечлани називи.
Образовна постигнућа: применити правила о писању великог 
слова у вишечланим називима.

7. Скраћенице 
Кључни појaм: скраћенице.
Образовна постигнућа: правилно писање скраћеница 
вишечланих назива.

8. Писање присвојних придева изведених од властитих 
имена
Кључни појмови: придеви од властитих имена.
Образовна постигнућа: правилно писање великог и малог слова 
код придева изведених од властитих имена.

9. Књижевни језик и завичајни говор
Кључни појмови: српски књижевни језик, завичајни говор, 
наречја.
Образовна постигнућа: разликовати књижевни српски језик од 
наречја, одредити завичајни говор.

Obrazovna postignuća: pronaći traženu obavijest u dječjoj enciklope-
diji služeći se kazalom, i abecednim (ili azbučnim) redom.

Filmovi:

V. Fleming: Čarobnjak iz Oza

R. Minkoff : Velika pustolovina Stjuarta Malog

Filmovi se planiraju zajedno s učiteljima hrvatskog jezika.

ČETVRTI RAZRED

NASTAVNO PODRUČJE: JEZIK

TEME

1. Imenice

Ključni pojmovi: vrste riječi, muški, ženski i srednji rod.

Obrazovna postignuća: odrediti imenice kao vrste riječi, razlikovati 
muški, ženski i srednji rod, jedninu i množinu imenica.

2. Glagoli

Ključni pojmovi: glagoli.

Obrazovna postignuća: razlikovati glagole od drugih riječi u govo-
renju i pisanju, uočiti da se njima kazuje tko radi, što radi ili što 
se događa.

3. Izricanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

Ključni pojmovi: prošlost, sadašnjost i budućnost.

Obrazovna postignuća: prepoznati prošlu, sadašnju i buduću glagol-
sku radnju.

4. Pridjevi

Ključni pojmovi: opisni i posvojni pridjevi.

Obrazovna postignuća: razlikovati pridjeve kao vrste riječi; razliko-
vati opisne i posvojne pridjeve.

5. Upravni i neupravni govor

Ključni pojmovi: upravni i neupravni govor.

Obrazovna postignuća: razlikovati upravni od neupravnog govora i 
pravilno se služiti njima u govorenju i pisanju. 

6. Veliko početno slovo

Ključni pojmovi: veliko početno slovo, višečlani nazivi.

Obrazovna postignuća: primijeniti pravila o pisanju velikog slova u 
višečlanim nazivima.

7. Kratice 

Ključni pojam: kratice.

Obrazovna postignuća: pravilno pisanje kratica višečlanih naziva.

8. Pisanje posvojnih pridjeva izvedenih od vlastitih imena.

Ključni pojmovi: pridjevi od vlastitih imena.

Obrazovna postignuća: pravilno pisanje velikog i malog slova u pri-
djevima izvedenim od vlastitih imena.

9. Književni jezik i zavičajni govor

Ključni pojmovi: srpski književni jezik, zavičajni govor, narječja.

Obrazovna postignuća: razlikovati književni srpski jezik od narječja, 
odrediti zavičajni govor.
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НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

ТЕМЕ

1. Приповедање

Кључни појaм: приповедање.

Образовна постигнућа: самостално приповедати о стварном и 
измишљеном догађају.

2. Сажимање приповедних текстова

Кључни појмови: догађај, сажето причање и сажимање.

Образовна постигнућа: уочити и издвојити догађај у приповедном 
тексту и важне појединости и сажето препричати.

3. Самостално стварање приче

Кључни појмови: састав, догађај, ликови.

Образовна постигнућа: самостално створити причу према 
понуђеном сажетом тексту.

4. Описивање

Кључни појмови: стварни и сликовити опис.

Образовна постигнућа: разликовати стварни и сликовити опис; 
описивати према плану (усмено и писмено).

5. Споразумевање

Кључни појмови: говорно и неговорно споразумевање.

Образовна постигнућа: разумети говорну и неговорну поруку; 
уочити нејезичне елементе у споразумевању (покрети).

6. Писање – писмо

Кључни појaм: писмо.

Образовна постигнућа: писати писмо поштујући правила 
пристојности и форму.

7. Изражајно читање

Кључни појмови: реченична интонација, акценат.

Образовна постигнућа: изражајно читати и разумети прочитано; 
поштивати реченични нагласак и интонацију језика.

8. Расправа

Кључни појмови: расправљање, расправа.

Образовна постигнућа: суделовати у расправи пристојно и 
придржавати се теме исказујући своје осећаје и расположење. 

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: КЊИЖЕВНОСТ

ТЕМЕ

1. Одређивање теме у поезији и прози

Кључни појaм: тема.

Образовна постигнућа: разумети текстове и одредити тему; 
одређивати појединости у тематско-садржајном слоју.

2. Визуелни и звучни доживљаји

Кључни појмови: визуелни и звучни доживљај.

Образовна постигнућа: доживети прозне и поетске текстове; 
уочити и издвојити визуелне и звучне песничке слике.

3. Ритам у песми

Кључни појмови: рима, ритам, слог, стих.

NASTAVNO PODRUČJE: JEZIČNO IZRAŽAVANJE

TEME

1. Pripovijedanje

Ključni pojam: pripovijedanje.

Obrazovna postignuća: samostalno pripovijedati o stvarnom i izmi-
šljenom događaju.

2. Sažimanje pripovjednih tekstova

Ključni pojmovi: događaj, sažetak i sažimanje.

Obrazovna postignuća: uočiti i izdvojiti događaj u pripovjednom 
tekstu i važne pojedinosti i sažeto prepričati.

3. Samostalno stvaranje priče

Ključni pojmovi: sastavak, događaj, likovi.

Obrazovna postignuća: samostalno stvoriti priču prema ponuđenom 
sažetku.

4. Opisivanje

Ključni pojmovi: stvaran i slikovit opis.

Obrazovna postignuća: razlikovati stvaran i slikovit opis; opisivati 
prema planu (usmeno i pismeno).

5. Sporazumijevanje

Ključni pojmovi: govorno i negovorno sporazumijevanje.

Obrazovna postignuća: razumjeti govornu i negovornu poruku; uo-
čiti nejezične elemente u sporazumijevanju (pokreti).

6. Pisanje – pismo

Ključni pojam: pismo.

Obrazovna postignuća: pisati pismo poštujući uljudna pravila i for-
mu.

7. Izražajno čitanje

Ključni pojmovi: rečenična intonacija, naglasak.

Obrazovna postignuća: izražajno čitati i razumjeti pročitano; pošto-
vati rečenični naglasak i intonaciju jezika.

8. Rasprava

Ključni pojmovi: raspravljanje, rasprava.

Obrazovna postignuća: sudjelovati u raspravi uljudno i pridržavati se 
teme iskazujući svoje osjećaje i raspoloženje. 

NASTAVNO PODRUČJE: KNJIŽEVNOST

TEME

1. Određivanje teme u poeziji i prozi

Ključni pojam: tema.

Obrazovna postignuća: razumjeti tekstove i odrediti temu; određivati 
pojedinosti u tematsko-sadržajnom sloju.

2. Vidni i slušni doživljaji

Ključni pojmovi: vidni i slušni doživljaj.

Obrazovna postignuća: doživjeti prozne i poetske tekstove; uočiti i 
izdvojiti vidne i slušne pjesničke slike.

3. Ritam u pjesmi

Ključni pojmovi: srok, ritam, slog, stih.
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Образовна постигнућа: доживљај лирске песме, уочити појединости 
звучног слоја (дужина стиха према броју слогова, рима).

4. Увод, заплет и расплет у причи

Кључни појмови: увод, заплет и расплет.

Образовна постигнућа: уочити и разликовати делове фабуле 
(увод, заплет, расплет).

5. Односи међу ликовима

Кључни појмови: лик, говор лика, понашање лика.

Образовна постигнућа: уочити ликове и изразити суд о ликовима 
према њиховом понашању (говор и поступци), пратити односе 
међу ликовима и расправљати о њима.

6. Персонификација

Кључни појмови: персонификација.

Образовна постигнућа: упознати персонификацију као песничку 
слику, створити персонификацију на задани подстицај.

7. Делови текста

Кључни појмови: дијалог, монолог, опис, приповедање.

Образовна постигнућа: уочити и разликовати улогу делова 
текста.

8. Књижевне врсте

Кључни појмови: песма, бајка, приповетка, дечји роман, 
игроказ.

Образовна постигнућа: разликовати основне карактеристике 
песме, басне, бајке, приповетке, дечјег романа, игроказа.

Попис лектире (одабрати 5):

1. Александар Вучо: Подвизи дружине пет петлића

2. Гордана Олујић: Седефна ружа

3. Бранислав Нушић: Хајдуци или Аутобиографија

4. Светлана Велмар – Јанковић: Књига за Марка

5. Душан Радовић: Поштована децо

6. Мирослав Антић: Гарави сокак

7. Милован Данојлић: Како спавају трамваји

8. Брана Црнчевић: Мрав доброг срца или Босоноги и небо

9. Александар Поповић: Пепељуга

10. Лирске народне песме

11. Добрица Ерић: Чик погодите због чега се посвађала два брата

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: МЕДИЈСКА КУЛТУРА

ТЕМЕ

1. Документарни филм

Кључни појмови: документарни филм.

Образовна постигнућа: разумевање документарних филмова; 
уочити основна обележја документарних филмова.

2. Поређење филма са књижевним делом

Кључни појмови: књига, филм.

Образовна постигнућа: уочити сличности и разлике између 
књиге и филма снимљеног по књизи; исказати свој доживљај.

3. Компјутер

Кључни појмови: компјутер, мрежа (Интернет).

Obrazovna postignuća: doživljaj lirske pjesme, uočiti pojedinosti 
zvučnog sloja (dužina stiha prema broju slogova, srok).

4. Uvod, zaplet i rasplet u priči

Ključni pojmovi: uvod, zaplet i rasplet.

Obrazovna postignuća: uočiti i razlikovati dijelove fabule (uvod, za-
plet, rasplet).

5. Odnosi među likovima

Ključni pojmovi: lik, govor lika, ponašanje lika.

Obrazovna postignuća: uočiti likove i izraziti sud o likovima prema 
njihovu ponašanju (govor i postupci), pratiti odnose među likovima 
i raspravljati o njima.

6. Personifi kacija

Ključni pojmovi: personifi kacija.

Obrazovna postignuća: upoznati personifi kaciju kao pjesničku sliku, 
stvoriti personifi kaciju na zadani poticaj.

7. Dijelovi teksta

Ključni pojmovi: dijalog, monolog, opis, pripovijedanje.

Obrazovna postignuća: uočiti i razlikovati ulogu dijelova teksta.

8. Književne vrste

Ključni pojmovi: pjesma, bajka, pripovijetka, dječji roman, igrokaz.

Obrazovna postignuća: razlikovati osnovna obilježja pjesme, basne, 
bajke, pripovijetke, dječjeg romana, igrokaza.

Popis lektire (odabrati 5):

1. Aleksandar Vučo: Podvizi družine pet petlića

2. Gordana Olujić: Sedefna ruža

3. Branislav Nušić: Hajduci ili Autobiografi ja

4. Svetlana Velmar – Janković: Knjiga za Marka

5. Dušan Radović: Poštovana deco

6. Miroslav Antić: Garavi sokak

7. Milovan Danojlić: Kako spavaju tramvaji

8. Brana Crnčević: Mrav dobrog srca ili Bosonogi i nebo

9. Aleksandar Popović: Pepeljuga

10. Lirske narodne pesme

11. Dobrica Erić: Čik pogodite zbog čega se posvađala dva brata

NASTAVNO PODRUČJE: MEDIJSKA KULTURA

TEME

1. Dokumentarni fi lm

Ključni pojam: dokumentarni fi lm.

Obrazovna postignuća: razumijevanje dokumentarnih fi lmova; uočiti 
osnovna obilježja dokumentarnih fi lmova.

2. Usporedba fi lma s književnim djelom

Ključni pojmovi: knjiga, fi lm.

Obrazovna postignuća: uočiti sličnosti i razlike između knjige i fi lma 
snimljenog po knjizi; iskazati svoj doživljaj.

3. Računalo

Ključni pojmovi: računalo, mreža (Internet).
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Образовна постигнућа: разликовати обавештајне и забавне 
могућности рачунара.

4. Библиотека – служење речником и школским правописом

Кључни појмови: речник, правопис.

Образовна постигнућа: пронаћи тражену информацију у 
речнику или правопису.

Филмови:

Соја Јовановић: Орлови рано лете

Б. Марјановић: Мала чуда велике природе

Филмови се одабиру у договору са учитељем хрватског језика.

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

ПЕТИ РАЗРЕД 

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: ЈЕЗИК

ТЕМЕ

1. Једнозначност и вишезначност речи

Кључни појмови: основно значење речи, пренесено значење, 
једнозначност и вишезначност речи.

Образовна постигнућа: разликовати основно и пренесено 
значење речи, једнозначност и вишезначност у читању, слушању, 
говору, разговору и писању.

2. Промењиве и непромењиве врсте речи

Кључни појмови: промењиве и непромењиве речи, основа речи, 
наставак.

Образовна постигнућа: разумети улогу промењивих и 
непромењивих речи, делити речи на основу и наставак у 
примерима без гласовних промена.

3. Глаголи

Кључни појмови: глаголско лице и број, глаголи кретања и 
говорења.

Образовна постигнућа: препознати глаголско лице и број 
у реченици, користити глаголе кретања и говорења у свим 
језичким ситуацијама.

4. Деклинација именица

Кључни појмови: деклинација, називи падежа и падежна 
питања.

Образовна постигнућа: разумети улогу падежа у српском језику, 
знати називе падежа и њихову улогу у говору и писању, служити 
се падежним облицима с проведеним гласовним променама, 
препознати једнаке облике речи у различитим падежима. 

5. Одређени и неодређени облик придева

Кључни појмови: одређени и неодређени облик придева у 
номинативу.

Образовна постигнућа: препознати одређени и неодређени 
облик придева у номинативу и самостално проналазити примере 
у тексту; правилно користити неодређени облик придева.

6. Деклинација придева

Кључни појмови: деклинација придева, падежи.

Образовна постигнућа: препознати падеже придевских облика 
помоћу проширеног падежног питања и именице с којом се придев 

Obrazovna postignuća: razlikovati obavijesne i zabavne mogućnosti 
računala.

4. Knjižnica – služenje rječnikom i školskim pravopisom

Ključni pojmovi: rječnik, pravopis.

Obrazovna postignuća: pronaći traženu obavijest u rječniku ili pra-
vopisu.

Filmovi:

Soja Jovanović: Orlovi rano lete

B. Marjanović: Mala čuda velike prirode

Filmovi se odabiru u dogovoru s učiteljem hrvatskog jezika.

PREDMETNA NASTAVA

PETI RAZRED 

NASTAVNO PODRUČJE: JEZIK

TEME

1. Jednoznačnost i višeznačnost riječi

Ključni pojmovi: osnovno značenje riječi, preneseno značenje, jed-
noznačnost i višeznačnost riječi.

Obrazovna postignuća: razlikovati osnovno i preneseno značenje 
riječi, jednoznačnost i višeznačnost u čitanju, slušanju, govoru, raz-
govoru i pisanju.

2. Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi

Ključni pojmovi: promjenjive i nepromjenjive riječi, osnova riječi, 
nastavak.

Obrazovna postignuća: razumjeti ulogu promjenjivih i nepromje-
njivih riječi, dijeliti riječi na osnovu i nastavak u primjerima bez 
glasovnih promjena.

3. Glagoli

Ključni pojmovi: glagolsko lice i broj, glagoli kretanja i govorenja.

Obrazovna postignuća: prepoznati glagolsko lice i broj u rečenici, 
upotrebljavati glagole kretanja i govorenja u svim jezičnim situa-
cijama.

4. Sklonidba imenica

Ključni pojmovi: sklonidba (deklinacija), nazivi padeža i padežna 
pitanja.

Obrazovna postignuća: razumjeti ulogu padeža u srpskom jeziku, 
znati nazive padeža i njihovu ulogu u govoru i pisanju, služiti se pa-
dežnim oblicima s provedenim glasovnim promjenama, prepoznati 
jednake oblike riječi u različitim padežima. 

5. Određeni i neodređeni oblik pridjeva

Ključni pojmovi: određeni i neodređeni oblik pridjeva u nomina-
tivu.

Obrazovna postignuća: prepoznati određeni i neodređeni oblik pri-
djeva u nominativu i samostalno pronalaziti primjere u tekstu; pra-
vilno upotrebljavati neodređeni oblik pridjeva.

6. Sklonidba pridjeva

Ključni pojmovi: sklonidba pridjeva, padeži.

Obrazovna postignuća: prepoznati padeže pridjevskih oblika s po-
moću proširenoga padežnog pitanja i imenice s kojom se pridjev 
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слаже; користити падежне наставке одређених и неодређених 
придева и уочити једнак гласовни састав различитих облика.

7. Компарација придева

Кључни појмови: компарација и степени (позитив, компаратив, 
суперлатив).

Образовна постигнућа: препознати позитив, компаратив 
и суперлатив у говорењу и писању; правилно користити 
компаратив и суперлатив (суфикси –ији и префикс нај-).

8. Бројеви

Кључни појмови: главни и редни бројеви, деклинација редних 
бројева.

Образовна постигнућа: препознати главне и редне бројеве у 
реченици, писати бројеве правилно.

9. Заменице

Кључни појмови: говорник, саговорник, неприсутно лице.

Образовна постигнућа: препознати заменице у тексту, уочити 
заменице као речи за замењивање говорника, саговорника и 
неприсутног лица; замењивање именица, придева и бројева.

10. Непромењиве врсте речи: прилози, предлози, везници, 
речце, узвици

Кључни појмови: појам прилога (место, време, начин), предлога, 
везника, речца, узвика.

Образовна постигнућа: препознати прилоге, предлоге, везнике, 
речце да, не, ли и предлоге с (са), к (ка), и правилно употребљавати 
прилоге где, куда, како и везнике, речце и узвике.

11. Предикат

Кључни појмови: предикат.

Образовна постигнућа: препознати глаголски предикат у 
реченици и препознати га у свим глаголским временима.

12. Субјекат

Кључни појмови: субјекат, више субјеката, неизречени субјекат.

Образовна постигнућа: самостално именовати субјекат изречен 
глаголским обликом, препознати реченице са више субјеката као 
проширене реченице и реченице са неизреченим субјектом.

13. Велико почетно слово у називима континената, држава, 
земаља, народа и насељених места.

Кључни појмови: велико почетно слово с називима континената, 
држава, земаља, народа и насељених места.

Образовна постигнућа: применити правила о писању великог 
почетног слова у називима континената, држава, земаља, народа 
и насељених места у складу с правописом.

14. Српски језик – прошлост и садашњост

Кључни појмови: српски језик у прошлости, реформа језика и 
правописа, српски језик данас и његова улога у култури и јавној 
делатности.

Образовна постигнућа: разликовати архаизме, завичајни говор 
и савремени књижевни језик. Развијати свест о важности 
писања српским књижевним језиком.

15. Српски језик и двојезичност

Кључни појмови: матерњи језик, службени језик, двојезичност, 
мањински језици.

Образовна постигнућа: разликовати матерњи језик и службени 
језик, двојезично писање, остали мањински језици.

slaže; upotrebljavati padežne nastavke određenih i neodređenih pri-
djeva i uočiti jednak glasovni sastav različitih oblika.

7. Stupnjevanje pridjeva

Ključni pojmovi: stupnjevanje i stupnjevi (pozitiv, komparativ, su-
perlativ).

Obrazovna postignuća: prepoznati pozitiv, komparativ i superlativ u 
govorenju i pisanju; pravilno upotrebljavati komparativ i superlativ 
(sufi ksi –iji i prefi ks naj-).

8. Brojevi

Ključni pojmovi: glavni i redni brojevi, sklonidba rednih brojeva.

Obrazovna postignuća: prepoznati glavne i redne brojeve u rečenici, 
pisati brojeve pravilno.

9. Zamjenice

Ključni pojmovi: govornik, sugovornik, negovornik.

Obrazovna postignuća: prepoznati zamjenice u tekstu, uočiti zamje-
nice kao riječi za zamjenjivanje govornika, sugovornika i negovor-
nika; zamjenjivanje imenica, pridjeva i brojeva.

10. Nepromjenjive vrste riječi: prilozi, prijedlozi, veznici, čestice, 
usklici

Ključni pojmovi: pojam priloga (mjesto, vrijeme, način), prijedloga, 
veznika, čestica, usklika.

Obrazovna postignuća: prepoznati priloge, prijedloge, veznike, česti-
ce da, ne, li i prijedloge s (sa), k (ka), i pravilno rabiti priloge gdje, 
kuda, kako i veznike, čestice i usklike.

11. Predikat

Ključni pojmovi: predikat.

Obrazovna postignuća: prepoznati glagolski predikat u rečenici i pre-
poznati ga u svim glagolskim vremenima.

12. Subjekt

Ključni pojmovi: subjekt, više subjekata, neizrečeni subjekt.

Obrazovna postignuća: samostalno imenovati subjekt izrečen glagol-
skim oblikom, prepoznati rečenice s više subjekata kao proširene 
rečenice i rečenice s neizrečenim subjektom.

13. Veliko početno slovo u nazivima kontinenata, država, zema-
lja, naroda i naseljenih mjesta.

Ključni pojmovi: veliko početno slovo s nazivima kontinenata, drža-
va, zemalja, naroda i naseljenih mjesta.

Obrazovna postignuća: primijeniti pravila o pisanju velikog početnog 
slova u nazivima kontinenata, država, zemalja, naroda i naseljenih 
mjesta u skladu s pravopisom.

14. Srpski jezik – prošlost i sadašnjost

Ključni pojmovi: srpski jezik u prošlosti, reforma jezika i pravopisa, 
srpski jezik danas i njegova uloga u kulturi i javnoj djelatnosti.

Obrazovna postignuća: razlikovati arhaizme, zavičajni govor i su-
vremeni književni jezik. Razvijati svijest o važnosti pisanja srpskim 
književnim jezikom.

15. Srpski jezik i dvojezičnost

Ključni pojmovi: materinski jezik, službeni jezik, dvojezičnost, ma-
njinski jezici.

Obrazovna postignuća: razlikovati materinski jezik i službeni jezik, 
dvojezično pisanje, ostali manjinski jezici.
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НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

ТЕМЕ

1. Субјективно и објективно изношење догађаја
Кључни појмови: субјективно и објективно приповедање.
Образовна постигнућа: препознати и разликовати субјективно 
и објективно приповедање; износити догађаје усмено и писмено, 
субјективно и објективно.

2. Субјективно и објективно описивање особе
Кључни појмови: опис особе, субјективни и објективни.
Образовна постигнућа: разликовати субјективни опис од 
објективног, стварати субјективан опис особе ( писмено и усмено).

3. Приповедање у првом и трећем лицу
Кључни појмови: приповедање у 1. лицу и 3. лицу.
Образовна постигнућа: разликовање приповедања према 
учешћу лица у догађају (као судионик и несудионик).

4. Стваралачко препричавање
Кључни појмови: препричавање, увођење нових елемената у 
приповедање (догађај, лик).
Образовна постигнућа: препричавати измењене или допуњене 
приче уводећи нови догађај и ликове.

5. Писање великог почетног слова
Кључни појмови: велико почетно слово у називима планета, 
континената, океана, држава, земаља, народа, завичајних места.
Образовна постигнућа: примењивати правописну норму у 
писању великог почетног слова у називима планета, континената, 
океана, држава, земаља, народа и завичајних места.

6. Реченични знакови

Кључни појмови: зарез испред везника а и али; зарез иза узвика 
и речи у вокативу.
Образовна постигнућа: правилно писати везнике а и али у 
складу с правописом, правилно писање зареза иза узвика и 
вокатива.

7. Слушање, изговор и писање речи с проведеним гласовним 
променама
Кључни појмови: реч, гласовне промене, правопис.
Образовна постигнућа: звучно разликовати, правилно изговарати 
и писати речи у којима су проведене гласовне промене.

8. Слушање и интерпретативно читање књижевних текстова
Кључни појмови: интерпретативно читање лирских, приповедних 
и драмских текстова.
Образовна постигнућа: уочити разлике у доживљају 
књижевноуметничког дела с обзиром на различите говорне 
интерпретације; изразити доживљај дела интерпретативним 
читањем.

9. Слушање књижевних и некњижевних текстова
Кључни појмови: књижевни и некњижевни текстови.
Образовна постигнућа: разликовати књижевне и некњижевне 
текстове на темељу слушања. 

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: КЊИЖЕВНОСТ

ТЕМЕ

1. Књижевност
Кључни појмови: књижевност, књижевни род (лирика, епика, 
драма), књижевна врста.

NASTAVNO PODRUČJE: JEZIČNO IZRAŽAVANJE

TEME

1. Subjektivno i objektivno iznošenje događaja
Ključni pojmovi: subjektivno i objektivno pripovijedanje.
Obrazovna postignuća: prepoznati i razlikovati subjektivno i objek-
tivno pripovijedanje; iznositi događaje usmeno i pismeno, subjek-
tivno i objektivno.

2. Subjektivno i objektivno opisivanje osobe
Ključni pojmovi: opis osobe, subjektivni i objektivni.
Obrazovna postignuća: razlikovati subjektivni opis od objektivnog, 
stvarati subjektivan opis osobe ( pisano i usmeno).

3. Pripovijedanje u prvom i trećem licu
Ključni pojmovi: pripovijedanje u 1. licu i 3. licu.
Obrazovna postignuća: razlikovanje pripovijedanja prema licu u do-
gađaju (kao sudionik i nesudionik).

4. Stvaralačko prepričavanje
Ključni pojmovi: prepričavanje, uvođenje novih elemenata u pripo-
vijedanje (događaj, lik).
Obrazovna postignuća: prepričavati izmijenjene ili dopunjene priče 
uvodeći novi događaj i likove.

5. Pisanje velikoga početnog slova
Ključni pojmovi: veliko početno slovo u nazivima planeta, kontine-
nata, oceana, država, zemalja, naroda, zavičajnih mjesta.
Obrazovna postignuća: primjenjivati pravopisnu normu u pisanju 
velikoga početnog slova u nazivima planeta, kontinenata, oceana, 
država, zemalja, naroda i zavičajnih mjesta.

6. Rečenični znakovi

Ključni pojmovi: zarez ispred veznika a i ali; zarez iza usklika i riječi 
u vokativu.
Obrazovna postignuća: pravilno pisati veznike a i ali u skladu s pra-
vopisom, pravilno pisanje zareza iza usklika i vokativa.

7. Slušanje, izgovor i pisanje riječi s provedenim glasovnim pro-
mjenama
Ključni pojmovi: riječ, glasovne promjene, pravopis.
Obrazovna postignuća: slušno razlikovati, pravilno izgovarati i pisati 
riječi u kojima su provedene glasovne promjene.

8. Slušanje i interpretativno čitanje književnih tekstova
Ključni pojmovi: interpretativno čitanje lirskih, pripovjednih i dram-
skih tekstova.
Obrazovna postignuća: uočiti razlike u doživljaju književnoumjet-
ničkog djela s obzirom na različite govorne interpretacije; izraziti 
doživljaj djela interpretativnim čitanjem.

9. Slušanje književnih i neknjiževnih tekstova
Ključni pojmovi: književni i neknjiževni tekstovi.
Obrazovna postignuća: razlikovati književne i neknjiževne tekstove 
na temelju slušanja. 

NASTAVNO PODRUČJE: KNJIŽEVNOST

TEME

1. Književnost
Ključni pojmovi: književnost, književni rod (lirika, epika, drama), 
književna vrsta.
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Образовна постигнућа: разликовати књижевне родове с обзиром 
на вањски изглед (проза, лирика, драма).

2. Особине приповедног текста

Кључни појмови: приповедање, догађај или радња (фабула), 
основна мисао, проза.

Образовна постигнућа: уочити да приповедни текст приповеда 
о радњи (фабула); уочити основну мисао текста.

3. Фабула и делови фабуле

Кључни појмови: фабула (радња), делови фабуле, поглавље.

Образовна постигнућа: препознати и именовати делове фабуле 
(увод, заплет, врхунац, расплет радње); уочити поглавља у 
дечјем роману.

4. Начини приповедања

Кључни појмови: приповедач у 1. и 3. лицу једнине, приповедање, 
описивање, дијалог.

Образовна постигнућа: разликовати приповедање у 1. и 3. лицу 
једнине; разликовати делове текста који износе ток радње, 
описивање, дијалог.

5. Лик у књижевном делу

Кључни појмови: карактеризација лика говором и поступцима.

Образовна постигнућа: препознати и одредити особине лика у 
прозном и драмском делу.

6. Авантуристички роман

Кључни појaм: авантуристички роман.

Образовна постигнућа: уочити особине авантуристичког 
романа; одредити делове фабуле; препознати главни лик и 
окарактерисати га; односи међу ликовима.

7. Пренесено значење у књижевном делу

Кључни појмови: пренесено значење, песничка слика, пословица, 
загонетка.

Образовна постигнућа: уочити пренесено значење исказано 
персонификацијом и песничком сликом у књижевном делу.

8. Лирско песништво

Кључни појмови: лирска песма, мотив, везани и слободни стих, 
назив стиха према броју слогова.

Образовна постигнућа: уочити особине лирске песме; препознати 
везани и слободни стих, мотиве и теме; уочити ритам у стиху.

9. Стилска изражајна средства

Кључни појмови: ономатопеја, контраст, епитет.

Образовна постигнућа: препознати стилска средства у поетском 
и прозном тексту.

10. Драмски текстови

Кључни појмови: текст за извођење на позорници, дијалог, 
монолог, дидаскалије. 

Образовна постигнућа: уочити особине текста намењеног 
извођењу на позорници; дијалог, монолог.

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: МЕДИЈСКА КУЛТУРА

ТЕМЕ

1. Медији

Кључни појмови: медиј – преносник поруке, врсте медија.

Образовна постигнућа: разликовати врсте медија.

Obrazovna postignuća: razlikovati književne rodove s obzirom na 
vanjski izgled (proza, lirika, drama).

2. Obilježja pripovjednog teksta

Ključni pojmovi: pripovijedanje, događaj ili radnja (fabula), osnovna 
misao, proza.

Obrazovna postignuća: uočiti da pripovjedni tekst pripovijeda o rad-
nji (fabula); uočiti osnovnu misao teksta.

3. Fabula i dijelovi fabule

Ključni pojmovi: fabula (radnja), dijelovi fabule, poglavlje.

Obrazovna postignuća: prepoznati i imenovati dijelove fabule (uvod, 
zaplet, vrhunac, rasplet radnje); uočiti poglavlja u dječjem romanu.

4. Načini pripovijedanja

Ključni pojmovi: pripovjedač u 1. i 3. licu jednine, pripovijedanje, 
opisivanje, dijalog.

Obrazovna postignuća: razlikovati pripovijedanje u 1. i 3. licu jed-
nine; razlikovati dijelove teksta koji iznose tijek radnjе, opisivanje, 
dijalog.

5. Lik u književnom djelu

Ključni pojmovi: karakterizacija lika govorom i postupcima.

Obrazovna postignuća: prepoznati i odrediti osobine lika u proznom 
i dramskom djelu.

6. Pustolovni roman

Ključni pojam: pustolovni roman.

Obrazovna postignuća: uočiti obilježja pustolovnog romana; odredi-
ti dijelove fabule; prepoznati glavni lik i okarakterizirati ga; odnosi 
među likovima.

7. Preneseno značenje u književnom djelu

Ključni pojmovi: preneseno značenje, pjesnička slika, poslovica, za-
gonetka.

Obrazovna postignuća: uočiti preneseno značenje iskazano personi-
fi kacijom i pjesničkom slikom u književnom djelu.

8. Lirsko pjesništvo

Ključni pojmovi: lirska pjesma, motiv, vezani i slobodni stih, naziv 
stiha prema broju slogova.

Obrazovna postignuća: uočiti obilježja lirske pjesme; prepoznati ve-
zani i slobodni stih, motive i teme; uočiti ritam u stihu.

9. Stilska izražajna sredstva

Ključni pojmovi: onomatopeja, kontrast, epitet.

Obrazovna postignuća: prepoznati stilska sredstva u poetskom i pro-
znom tekstu.

10. Dramski tekstovi

Ključni pojmovi: tekst za izvođenje na pozornici, dijalog, monolog, 
didaskalije. 

Obrazovna postignuća: uočiti obilježja teksta namijenjenog izvođe-
nju na pozornici; dijalog, monolog.

NASTAVNO PODRUČJE: MEDIJSKA KULTURA

TEME

1. Mediji

Ključni pojmovi: medij – prijenosnik poruke, vrste medija.

Obrazovna postignuća: razlikovati vrste medija.



STRANICA 138 – BROJ 29 ČETVRTAK, 4. OŽUJKA 2010.NARODNE NOVINE
SLUŽBENI  LIST  REPUBLIKE  HR VA TSKE

2. Филмски родови

Кључни појмови: документарни филм, анимирани филм, играни 
филм.

Образовна постигнућа: разликовати филмске родове.

3. Анимирани филм

Кључни појмови: цртеж или предмет у покрету.

Образовна постигнућа: препознати особине анимираног филма, 
разликовати цртани од луткарског филма.

4. Штампа

Кључни појмови: врсте штампе.

Образовна постигнућа: разликовати врсте штампе.

5. Позориште

Кључни појмови: позоришна изражајна средства: говор, глума, 
сценографија, костимографија, музика, видеоекрани.

Образовна постигнућа: препознати позоришна изражајна 
средства (говор, глума, сценографија, костимографија, расвета, 
музика, видеоекрани).

Попис лектире (изабрати 5 дела):

1. Лирске народне песме

2. Епске народне песме

3. Шаљиве народне песме

4. Бранко В. Радичевић: Песма о мајци

5. Бранислав Нушић: Хајдуци

6. Бранко Ћопић: Избор из приповедака

7. Добрица Ерић: Вашар у Тополи

8. Александар Вучо: Песме

9. Раде Николић: Пут до шарских бачила (путопис)

10. Душан Радовић: Капетан Џон Пиплфокс

Филмови:

В. Дизни: по избору

C. Wedge, C. Saldanha: Ледено доба

Д. Вукотић: 1001 цртеж

Цртани филмови по избору.

Филмови се одабиру у договору са учитељима хрватског 
језика.

ШЕСТИ РАЗРЕД

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: ЈЕЗИК

ТЕМЕ

1. Врсте заменица

Кључни појмови: врсте заменица: личне, присвојне, повратне, 
повратно – присвојне, показне.

Образовна постигнућа: препознати и правилно употребљавати 
заменице; деклинирати личне заменице.

2. Глаголи по предмету радње

Кључни појмови: прелазни и непрелазни глаголи, повратни 
глаголи.

Образовна постигнућа: препознавати глаголе по предмету 
радње ( тј. именској речи у акузативу), разликовати прелазне, 
непрелазне и повратне глаголе.

2. Filmski rodovi

Ključni pojmovi: dokumentarni fi lm, animirani fi lm, igrani fi lm.

Obrazovna postignuća: razlikovati fi lmske rodove.

3. Animirani fi lm

Ključni pojmovi: crtež ili predmet u pokretu.

Obrazovna postignuća: prepoznati obilježja animiranog fi lma, razli-
kovati crtani od lutkarskog fi lma.

4. Tisak

Ključni pojmovi: vrste tiska.

Obrazovna postignuća: razlikovati vrste tiska.

5. Kazalište

Ključni pojmovi: kazališna izražajna sredstva: govor, gluma, sceno-
grafi ja, kostimografi ja, glazba, videoekrani.

Obrazovna postignuća: prepoznati kazališna izražajna sredstva (govor, 
gluma, scenografi ja, kostimografi ja, rasvjeta, glazba, videoekrani).

Popis lektire (izabrati 5 djela):

1. Lirske narodne pjesme

2. Epske narodne pjesme

3. Šaljive narodne pjesme

4. Branko V. Radičević: Pesma o majci

5. Branislav Nušić: Hajduci

6. Branko Ćopić: Izbor iz pripovijedaka

7. Dobrica Erić: Vašar u Topoli

8. Aleksandar Vučo: Pesme

9. Rade Nikolić: Put do šarskih bačila (putopis)

10. Dušan Radović: Kapetan Džon Piplfoks

Filmovi:

W. Disney: po izboru

C. Wedge, C. Saldanha: Ledeno doba

D. Vukotić: 1001 crtež

Crtani fi lmovi po izboru.

Filmovi se odabiru u dogovoru s učiteljima hrvatskog jezika.

ŠESTI RAZRED

NASTAVNO PODRUČJE: JEZIK

TEME

1. Vrste zamjenica

Ključni pojmovi: vrste zamjenica: osobne, posvojne, povratne, po-
vratno-posvojne, pokazne.

Obrazovna postignuća: prepoznati i pravilno upotrebljavati zamjeni-
ce; sklanjati osobne zamjenice.

2. Glagoli po predmetu radnje

Ključni pojmovi: prijelazni i neprijelazni glagoli, povratni glagoli.

Obrazovna postignuća: prepoznavati glagole po predmetu radnje ( 
tj. imenskoj riječi u akuzativu), razlikovati prijelazne, neprijelazne 
i povratne glagole.
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3. Глаголи по виду

Кључни појмови: глаголски вид, свршени и несвршени 
глаголи.

Образовна постигнућа: разликовати свршене и несвршене 
глаголе, уочити видске парове.

4. Инфинитив

Кључни појмови: инфинитив, инфинитивна основа, завршеци.

Образовна постигнућа: препознати инфинитив и његове 
завршетке; уочити улогу инфинитива у творби глаголских 
облика и допуни глагола.

5. Глаголски придеви и глаголска именица

Кључни појмови: глаголски придев; глаголски придев радни, 
глаголски придев трпни, глаголска именица.

Образовна постигнућа: препознати и творити глаголске придеве 
и правилно их употребљавати; препознати глаголску именицу и 
правилно је употребити. 

6. Исказивање садашњости презентом

Кључни појмови: презент, коњугација (спрезање); презент 
помоћног глагола.

Образовна постигнућа: препознати и разумети презент и 
његово основно значење, коњугирати глаголе; усвојити презент 
помоћних глагола.

7. Исказивање прошлости перфектом

Кључни појмови: перфекaт, крњи перфекaт.

Образовна постигнућа: препознати перфекaт, разумети његово 
значење; овладати облицима перфекта помоћних глагола; 
правилно употребљавати перфекaт у говорењу и писању.

8. Исказивање прошлости аористом, имперфектом и 
плусквамперфектом

Кључни појмови: аорист, имперфекат и плусквамперфекат.

Образовна постигнућа: препознавати аорист и имперфекaт као 
једноставне глаголске облике; препознати плусквамперфекат 
као сложени глаголски облик, савладати творбу аориста, 
имперфекта и плусквамперфекта, савладати аорист, имперфекaт 
помоћних глагола бити и хтети.

9. Исказивање будућности футуром

Кључни појмови: футур I и футур II.

Образовна постигнућа: препознати, разликовати и правилно 
писати футур I и футур II; замена футура I презентом и речцом 
да; разлика футура I у српском и хрватском језику; савладати 
творбу футура II.

10. Исказивање заповеди и молбе императивом

Кључни појмови: глаголски начин, императив.

Образовна постигнућа: препознати императив као глаголски 
начин и разумети његово значење и творбу, разликовати 
исказивање заповеди и молбе императивом.

11. Исказивање жеље потенцијалом 

Кључни појмови:потенцијал.

Образовна постигнућа: препознати и разликовати потенцијал као 
(могућни начин) глаголски облик за означавање говорниковог 
става према могућности, жељи и намери; усвојити творбу 
потенцијала.

3. Glagoli po vidu

Ključni pojmovi: glagolski vid, svršeni i nesvršeni glagoli.

Obrazovna postignuća: razlikovati svršene i nesvršene glagole, uočiti 
vidske parove.

4. Infi nitiv

Ključni pojmovi: infi nitiv, infi nitivna osnova, završeci.

Obrazovna postignuća: prepoznati infi nitiv i njegove završetke; uoči-
ti ulogu infi nitiva u tvorbi glagolskih oblika i dopuni glagola.

5. Glagolski pridjevi i glagolska imenica

Ključni pojmovi: glagolski pridjev; glagolski pridjev radni, glagolski 
pridjev trpni, glagolska imenica.

Obrazovna postignuća: prepoznati i tvoriti glagolske pridjeve i pra-
vilno ih upotrebljavati; prepoznati glagolsku imenicu i pravilno je 
upotrebljavati. 

6. Izricanje sadašnjosti prezentom

Ključni pojmovi: prezent, konjugacija (sprezanje); prezent pomoć-
noga glagola.

Obrazovna postignuća: prepoznati i razumjeti prezent i njegovo 
osnovno značenje, konjugirati glagole; usvojiti prezent pomoćnih 
glagola.

7. Izricanje prošlosti perfektom

Ključni pojmovi: perfekt, krnji perfekt.

Obrazovna postignuća: prepoznati perfekt, razumjeti njegovo znače-
nje; ovladati oblicima perfekta pomoćnih glagola; pravilno upotre-
bljavati perfekt pri govorenju i pisanju.

8. Izricanje prošlosti aoristom, imperfektom i pluskvamperfek-
tom

Ključni pojmovi: aorist, imperfekt i pluskvamperfekt.

Obrazovna postignuća: prepoznavati aorist i imperfekt kao jedno-
stavne glagolske oblike; prepoznati pluskvamperfekt kao složeni gla-
golski oblik, svladati tvorbu aorista, imperfekta i pluskvamperfekta, 
svladati aorist, imperfekt pomoćnih glagola biti i htjeti.

9. Izricanje budućnosti futurom

Ključni pojmovi: futur I. i futur II.

Obrazovna postignuća: prepoznati, razlikovati i pravilno pisati futur 
I. i futur II.; zamjena futura I. prezentom i riječcom da; razlika futu-
ra I. u srpskom i hrvatskom jeziku; svladati tvorbu futura II.

10. Izricanje zapovijedi i molbe imperativom

Ključni pojmovi: glagolski način, imperativ.

Obrazovna postignuća: prepoznati imperativ kao glagolski način i 
razumjeti njegovo značenje i tvorbu, razlikovati iskazivanje zapovi-
jedi i molbe imperativom.

11. Izricanje želje kondicionalom (potencijal)

Ključni pojmovi: kondicional (potencijal).

Obrazovna postignuća: prepoznati i razlikovati kondicional (potenci-
jal) kao (izricanje mogućnosti) glagolski oblik za označavanje govor-
nikova stajališta prema mogućnosti, želji i namjeri; usvojiti tvorbu 
potencijala (kondicional).
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12. Врсте предиката

Кључни појмови: глаголски и именски предикат.

Образовна постигнућа: разликовати именски предикат од 
глаголског; препознати именски предикат.

13. Реченични и правописни знакови: три тачке, апостроф, 
цртица, заграда

Кључни појмови: три тачке, апостроф, цртица, заграда.

Образовна постигнућа: препознати три тачке, апостроф, цртицу, 
заграду као реченичне знакове и цртицу као правописни знак и 
правилно их писати.

14. Велико почетно слово у именима покрајина и крајева, 
делова насеља, тргова и улица

Кључни појмови: вишечлани називи покрајина и крајева, делова 
насеља, тргова и улица и њихово правилно писање; коришћење 
правописа.

Образовна постигнућа:разликовати вишечлане називе и 
правилно их писати уз помоћ правописа

15. Почеци српске писмености

Кључни појмови: српско писмо од глагољице до ћирилице, први 
писани споменик ћирилицом.

Образовна постигнућа: разликовати глагољицу, латиницу и 
ћирилицу. 

Значај рада Ћирила и Методија за стварање глагољице и 
ћирилице.

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

ТЕМЕ

1. Стваралачко препричавање с променом гледишта
Кључни појмови: гледиште, препричавање с променом гледишта.
Образовна постигнућа: препричавање текста усмено и писмено 
с променом гледишта.

2. Сажето препричавање
Кључни појмови: сажето препричавање, сажимање.
Образовна постигнућа: сажимати текст, сажето препричавати 
главне догађаје и битне појединости (усмено и писмено).

3. Разговор
Кључни појмови: службени разговор, приватни разговор.
Образовна постигнућа: разликовати службени од приватног 
разговора; правити импровизацију службеног и приватног 
разговора.

4. Портрет
Кључни појмови: вањски и унутрашњи опис лика; план описа. 
Образовна постигнућа: разликовати вањски од унутрашњег 
описа лика; портретирати лик на темељу плана.

5. Опис отвореног и затвореног простора
Кључни појмови: пејзаж, отворени простор, затворени простор, 
план описа.
Образовна постигнућа: описивати пејзаж, отворени и затворени 
простор на темељу плана.

6. Стваралачко писање

Кључни појмови: стваралачко писање

Образовна постигнућа: стваралачко писање на задани 
подстицај.

12. Vrste predikata

Ključni pojmovi: glagolski i imenski predikat.

Obrazovna postignuća: razlikovati imenski predikat od glagolskog; 
prepoznati imenski predikat.

13. Rečenični i pravopisni znakovi: trotočje, izostavnik, crtica, 
zagrada

Ključni pojmovi: trotočje, izostavnik, crtica, zagrada.

Obrazovna postignuća: prepoznati trotočje, izostavnik, crticu, zagra-
du kao rečenične znakove i crticu kao pravopisni znak i pravilno 
ih pisati.

14. Veliko početno slovo u imenima pokrajina i krajeva, dijelova 
naselja, trgova i ulica

Ključni pojmovi: višečlani nazivi pokrajina i krajeva, dijelova naselja, 
trgova i ulica i njihovo pravilno pisanje; služiti se pravopisom.

Obrazovna postignuća:razlikovati višečlane nazive i pravilno ih pi-
sati uz pomoć pravopisa.

15. Počeci srpske pismenosti

Ključni pojmovi: srpsko pismo od glagoljice do ćirilice, prvi pisani 
spomenik ćirilicom.

Obrazovna postignuća: razlikovati glagoljicu, latinicu i ćirilicu.

Značaj rada Ćirila i Metodija za stvaranje glagoljice i ćirilice.

NASTAVNO PODRUČJE: JEZIČNO IZRAŽAVANJE

TEME

1. Stvaralačko prepričavanje s promjenom gledišta

Ključni pojmovi: gledište, prepričavanje s promjenom gledišta.

Obrazovna postignuća: prepričavanje teksta usmeno i pismeno s 
promjenom gledišta.

2. Sažeto prepričavanje

Ključni pojmovi: sažeto prepričavanje, sažimanje, sažetak.

Obrazovna postignuća: sažimati tekst, sažeto prepričavati glavne do-
gađaje i bitne pojedinosti (usmeno i pismeno).

3. Razgovor

Ključni pojmovi: službeni razgovor, privatni razgovor.

Obrazovna postignuća: razlikovati službeni od privatnog razgovora; 
improvizirati službeni i privatni razgovor.

4. Portret

Ključni pojmovi: vanjski i unutarnji opis lika; plan opisa. 

Obrazovna postignuća: razlikovati vanjski od unutarnjeg opisa lika; 
portretirati lik na temelju plana.

5. Opis otvorenog i zatvorenog prostora

Ključni pojmovi: pejzaž, otvoreni prostor, zatvoreni prostor, plan 
opisa.

Obrazovna postignuća: opisivati pejzaž, otvoreni i zatvoreni prostor 
na temelju plana.

6. Stvaralačko pisanje

Ključni pojam: stvaralačko pisanje.

Obrazovna postignuća: stvaralačko pisanje na zadani poticaj.
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7. Драматизација приповедног текста

Кључни појмови: драматизација, улога, дијалог, монолог, 
дидаскалије.

Образовна постигнућа: преобликовати приповедни текст у 
драмски; направити драматизовани текст.

8. Слушање, изговор и писање речи с проведеним гласовним 
променама

Кључни појмови: речи у којима су проведене гласовне 
промене.

Образовна постигнућа: разликовати, правилно изговарати и 
писати речи у којима су проведене гласовне промене; служити 
се правописом.

9. Писање заменица

Кључни појмови: писање заменице себе, се; разликовање присвојне 
заменице и повратно – присвојне у говору и писању.

Образовна постигнућа: правилно говорити и писати повратне 
глаголе ( шалити се, играти се).

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: КЊИЖЕВНОСТ

ТЕМЕ

1. Однос теме и мотива у књижевном делу 

Кључни појмови: тема, мотив.

Образовна постигнућа: уочити и издвојити мотиве у тексту.

2. Приповедне врсте: кратка прича,басна, цртица, анегдота, виц

Кључни појмови: кратка прича, басна, цртица, анегдота, виц.

Образовна постигнућа: уочити особине кратких прозних форми: 
кратке приче, басне, цртице, анегдоте и вица.

3. Историјски и научно-фантастични роман

Кључни појмови: историјски роман, научно-фантастични роман.

Образовна постигнућа: разликовати романе према тематско-
мотивском слоју; препознати карактеристике приповедања. 

4. Песничке слике

Кључни појaм: песничка слика.

Образовна постигнућа: уочити песничку слику као сликовни 
израз доживљен чулом вида, слуха, њуха, окуса и додира; 
уочити мотиве у песничким сликама.

5. Стилска изражајна средства

Кључни појмови: понављање, асонанца, алитерација.

Образовна постигнућа: препознати и именовати стилска 
средства у поетском и прозном тексту.

6. Врсте строфа

Кључни појмови: врсте строфа према броју стихова, врсте рима.

Образовна постигнућа: одредити и именовати строфе према 
броју стихова; одредити риме: парна, обгрљена, укрштена.

7. Драмски текст

Кључни појмови: драма, делови драмског текста.

Образовна постигнућа: уочити карактеристике и делове драмског 
текста: драмски сукоб, драмски ликови, драмска ситуација, чин.

7. Dramatizacija pripovjednog teksta

Ključni pojmovi: dramatizacija, uloga, dijalog, monolog, didaskalije.

Obrazovna postignuća: preoblikovati pripovjedni tekst u dramski; 
napraviti dramatizirani tekst.

8. Slušanje, izgovor i pisanje riječi s provedenim glasovnim pro-
mjenama

Ključni pojmovi: riječi u kojima su provedene glasovne promjene.

Obrazovna postignuća: razlikovati, pravilno izgovarati i pisati riječi u 
kojima su provedene glasovne promjene; služiti se pravopisom.

9. Pisanje zamjenica

Ključni pojmovi: pisanje zamjenice sebe, se; razlikovanje posvojne 
zamjenice i povratno-posvojne pri govorenju i pisanju.

Obrazovna postignuća: pravilno govoriti i pisati povratne glagole 
(šaliti se, igrati se).

NASTAVNO PODRUČJE: KNJIŽEVNOST

TEME

1. Odnos teme i motiva u književnom djelu 

Ključni pojmovi: tema, motiv.

Obrazovna postignuća: uočiti i izdvojiti motive u tekstu.

2. Pripovjedne vrste: kratka priča, basna, crtica, anegdota, vic

Ključni pojmovi: kratka priča, basna, crtica, anegdota, vic.

Obrazovna postignuća: uočiti obilježje kratkih proznih formi: kratke 
priče, basne, crtice, anegdote i vica.

3. Povijesni i znanstveno-fantastični roman

Ključni pojmovi: povijesni roman, znanstveno-fantastični roman.

Obrazovna postignuća: razlikovati romane prema tematsko-motiv-
skom sloju; prepoznati karakteristike pripovijedanja. 

4. Pjesničke slike

Ključni pojam: pjesnička slika.

Obrazovna postignuća: uočiti pjesničku sliku kao slikovni izraz do-
življen osjetilom vida, sluha, njuha, okusa i dodira; uočiti motive u 
pjesničkim slikama.

5. Stilska izražajna sredstva

Ključni pojmovi: ponavljanje, asonanca, aliteracija.

Obrazovna postignuća: prepoznati i imenovati stilska sredstva u po-
etskom i proznom tekstu.

6. Vrste strofa

Ključni pojmovi: vrste strofa prema broju stihova, vrste rima.

Obrazovna postignuća: odrediti i imenovati strofe prema broju sti-
hova; odrediti rime: parna, obgrljena, ukrštena.

7. Dramski tekst

Ključni pojmovi: drama, dijelovi dramskog teksta.

Obrazovna postignuća: uočiti obilježja i dijelove dramskog teksta: 
dramski sukob, dramski likovi, dramska situacija, čin.



STRANICA 142 – BROJ 29 ČETVRTAK, 4. OŽUJKA 2010.NARODNE NOVINE
SLUŽBENI  LIST  REPUBLIKE  HR VA TSKE

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: МЕДИЈСКА КУЛТУРА

ТЕМЕ

1. Филмска изражајна средства

Кључни појмови: кадар, план, угао снимања.

Образовна постигнућа: препознати изражајна средства и 
разликовати их, разликовати врсте кадрова, планова и углова 
снимања.

2. Мрежа (Интернет) 

Кључни појмови: мрежне странице, српски језик и књижевност 
на мрежним страницама.

Образовна постигнућа: пронаћи неколико мрежних страница 
са темама из српског језика и књижевности.

3. Стрип

Кључни појмови: изражајна средства стрипа: цртеж, квадрат, 
фабула приказана квадратима.

Образовна постигнућа: препознати изражајна средства стрипа; 
уочити сличности и разлике између филмског кадра и квадрата 
стрипа.

Попис лектире (изабрати 5 дела):

1. Б. Ћопић: Орлови рано лете

2. Ј. Веселиновић: Хајдук Станко

3. Ђ. Радишић: Песме

4. Епске народне песме (косовски циклус)

5. Епске народне песме (циклус о Марку Краљевићу)

6. И. Андрић: Приповетке (по избору)

7. М. Антић: Гарави сокак

8. К. Трифковић: Избирачица

9. Б. Нушић: Аутобиографија

10. Д. Ерић: Песме

11. М. Витезовић: Песме

Филмови:

G. Lucas: Звездани ратови

Браћа Лимијер: по избору

Здравко Шотра: Бој на Косову

Филмови се одабиру у договору са учитељима хрватског језика.

СЕДМИ РАЗРЕД

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: ЈЕЗИК

ТЕМЕ

1. Објекат

Кључни појмови: објекат, прави и неправи објекат.

Образовна постигнућа: уочити и препознати објекат у реченици; 
разликовати прави и неправи објекат.

2. Прилошке ознаке

Кључни појмови: прилошке ознаке; прилошка ознака места, 
времена, начина.

Образовна постигнућа: уочити прилошке ознаке у реченици; 
разликовати прилошке ознаке места, времена и начина.

NASTAVNO PODRUČJE: MEDIJSKA KULTURA

TEME

1. Filmska izražajna sredstva

Ključni pojmovi: kadar, plan, kut snimanja.

Obrazovna postignuća: prepoznati izražajna sredstva i razlikovati ih, 
razlikovati vrste kadrova, planova i kuta snimanja.

2. Mreža (Internet) 

Ključni pojmovi: mrežne stranice, srpski jezik i književnost na mrež-
nim stranicama.

Obrazovna postignuća: pronaći nekoliko mrežnih stranica o temama 
iz srpskog jezika i književnosti.

3. Strip

Ključni pojmovi: izražajna sredstva stripa: crtež, kvadrat, fabula pri-
kazana kvadratima.

Obrazovna postignuća: prepoznati izražajna sredstva stripa; uočiti 
sličnosti i razlike između fi lmskog kadra i kvadrata stripa.

Popis lektire (izabrati 5 djela):

1. B. Ćopić: Orlovi rano lete

2. J. Veselinović: Hajduk Stanko

3. Đ. Radišić: Pesme

4. Epske narodne pjesme (kosovski ciklus)

5. Epske narodne pjesme (ciklus o Marku Kraljeviću)

6. I. Andrić: Pripovetke (po izboru)

7. M. Antić: Garavi sokak

8. K. Trifk ović: Izbiračica

9. B. Nušić: Autobiografi ja

10. D. Erić: Pesme

11. M. Vitezović: Pesme

Filmovi:

G. Lucas: Zvjezdani ratovi

Braća Limijer: po izboru

Zdravko Šotra: Boj na Kosovu

Filmovi se odabiru u dogovoru s učiteljima hrvatskog jezika.

SEDMI RAZRED

NASTAVNO PODRUČJE: JEZIK

TEME

1. Objekt

Ključni pojmovi: objekt, izravni i neizravni objekt.

Obrazovna postignuća: uočiti i prepoznati objekt u rečenici; razliko-
vati izravni i neizravni objekt.

2. Priložne oznake

Ključni pojmovi: priložne oznake; priložna oznaka mjesta, vremena, 
načina.

Obrazovna postignuća: uočiti priložne oznake u rečenici; razlikovati 
priložne oznake mjesta, vremena i načina.
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3. Именички додаци: атрибут и апозиција

Кључни појмови: атрибут (придев и именица), атрибутни скуп, 
апозиција, апозицијски скуп.

Образовна постигнућа: препознати атрибут и атрибутни 
скуп; препознати апозицију и апозицијски скуп; правилно 
употребљавати атрибут и апозицију; разликовати именички и 
придевски атрибут.

4. Заменице и њихова улога у реченици

Кључни појмови: упитне, односне и неодређене заменице.

Образовна постигнућа: правилно употребљавати падежне облике 
упитних, односних и неодређених заменица у говору и писању; 
улога повратне и повратно – присвојне заменице у реченици.

5. Једноставна реченица

Кључни појмови: једноставна реченица, непроширена и проширена 
реченица, реченица без глагола, бесубјектна реченица.

Образовна постигнућа: упознати структуру непроширене реченице; 
уочити слагање субјекта и предиката у реченици; упознати 
структуру проширене реченице; препознати предикат и речи које га 
допуњују; препознати субјект и речи које га допуњују; препознати 
реченицу без глагола; препознати бесубјектну реченицу.

6. Сложена реченица

Кључни појмови: низање, повезивање и уврштавање реченица, 
везници.

Образовна постигнућа: удруживати једноставне реченице у 
сложене, разумети начине склапања једноставних реченица 
у сложену; препознати везнике, везничке скупове, прилоге и 
заменице као везничке речи.

7. Независносложена реченица

Кључни појмови: реченице са везницима и без везника (реч. низ).

Образовна постигнућа: удруживати једноставне реченице у 
сложену низањем и повезивањем; разликовати врсте везника у 
независносложеним реченицама.

8. Врсте независносложених реченица

Кључни појмови: независносложене реченице: саставна, 
раставна, супротна, искључна и закључна реченица.

Образовна постигнућа: разумети значење различитих независно 
сложених реченица; препознати врсте и везнике, правилна 
употреба зареза.

9. Зависносложена реченица

Кључни појмови: зависносложена реченица, главна и зависна 
реченица, инверзија, уметнута реченица.

Образовна постигнућа: повезивати једноставне реченице у 
сложене; препознати зависно сложену реченицу; у зависно сложеној 
реченици препознати главну и зависну реченицу, инверзију и 
зависне уметнуте реченице и везнике који их повезују.

10. Акценат

Кључни појмови: врсте акцената у српском језику.

Образовна постигнућа: препознати и према примеру правилно 
користити акценте у говору и читању.

11. Једнозначне и вишезначне речи

Кључни појмови: једнозначне и вишезначне речи, наглашене и 
ненаглашене речи.

3. Imenički dodaci: atribut i apozicija

Ključni pojmovi: atribut (pridjevni i imenički), atributni skup, apo-
zicija, apozicijski skup.

Obrazovna postignuća: prepoznati atribut i atributni skup; prepo-
znati apoziciju i apozicijski skup; pravilno upotrebljavati atribut i 
apoziciju; razlikovati imenički i pridjevni atribut.

4. Zamjenice i njihova uloga u rečenici

Ključni pojmovi: upitne, odnosne i neodređene zamjenice.

Obrazovna postignuća: pravilno upotrebljavati padežne oblike upit-
nih, odnosnih i neodređenih zamjenica u govoru i pisanju; uloga 
povratne i povratno-posvojne zamjenice u rečenici.

5. Jednostavna rečenica

Ključni pojmovi: jednostavna rečenica, neproširena i proširena reče-
nica, bezglagolska rečenica, besubjektna rečenica.

Obrazovna postignuća: usvojiti strukturu neproširene rečenice; uočiti 
slaganje subjekta i predikata u rečenici; usvojiti strukturu proširene 
rečenice; prepoznati predikat i riječi koje ga dopunjuju; prepoznati 
subjekt i riječi koje ga dopunjuju; prepoznati bezglagolsku rečenicu; 
prepoznati besubjektnu rečenicu.

6. Složena rečenica

Ključni pojmovi: nizanje, povezivanje i uvrštavanje rečenica, veznič-
ka sredstva.

Obrazovna postignuća: udruživati jednostavne rečenice u složene, 
razumjeti načine sklapanja jednostavnih rečenica u složenu; prepo-
znati veznike, vezničke skupove, priloge i zamjenice kao vezničke 
riječi.

7. Nezavisno složena rečenica

Ključni pojmovi: vezničke i nevezničke rečenice (reč. niz).

Obrazovna postignuća: udruživati jednostavne rečenice u složenu 
nizanjem i povezivanjem; razlikovati vrste veznika u nezavisno slo-
ženim rečenicama.

8. Vrste nezavisno složenih rečenica

Ključni pojmovi: nezavisno složene rečenice: sastavna, rastavna, su-
protna, isključna i zaključna rečenica.

Obrazovna postignuća: razumjeti značenje različitih nezavisno slože-
nih rečenica; prepoznati vrste i veznike, pravilna uporaba zareza.

9. Zavisno složena rečenica

Ključni pojmovi: zavisno složena rečenica, glavna i zavisna surečeni-
ca, inverzija, umetnuta rečenica.

Obrazovna postignuća: uvrštavati jednostavne rečenice u složene; 
prepoznati zavisno složenu rečenicu; u zavisno složenoj rečenici 
prepoznati glavnu i zavisnu surečenicu, inverziju i zavisne umetnute 
surečenice i vezna sredstva.

10. Naglasak

Ključni pojmovi: vrste naglasaka u srpskom jeziku.

Obrazovna postignuća: prepoznati i po uzoru pravilno rabiti nagla-
ske u govoru i čitanju.

11. Samoznačne i suznačne riječi

Ključni pojmovi: samoznačne i suznačne riječi, naglasnice i nena-
glasnice.
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Образовна постигнућа: разликовати једнозначне и вишезначне 
речи; разликовати наглашене и ненаглашене речи и правилно 
их употребљавати у говору и писању.

12. Велико почетно слово у именима друштава, организација, 
удружења, покрета и јавних скупова

Кључни појмови: велико почетно слово у именима друштава, 
организација, удружења, покрета и јавних скупова.

Образовна постигнућа: правилно писати велико почетно слово 
у различитим називима.

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

ТЕМЕ

1. Приповедање (усмено и писмено)

Кључни појмови: елементи фабуле, дијалог и опис у приповедном 
тексту.

Образовна постигнућа: разликовати и издвајати делове фабуле 
у говорењу и писању; приповедати на темељу заданих делова 
фабуле.

2. Улога описа у приповедању

Кључни појмови: опис: статичан и динамичан, успоравање радње.

Образовна постигнућа: препознати улогу описа у приповедању; 
статичан и динамичан опис, успоравање радње.

3. Натукница и белешка

Кључни појмови: натукница и белешка.

Образовна постигнућа: издвајати кључне појмове из везаног 
текста; служити се белешкама и натукницама у припреми 
расправе, извештаја и сл.

4. Биографија и аутобиографија

Кључни појмови: биографија и аутобиографија.

Образовна постигнућа: издвојити најважније податке за писање 
аутобиографије, стварати натукнице за биографију.

5. Вести, новинска вест

Кључни појaм: вест.

Образовна постигнућа: слушати и препознати вест, самостално 
обликовати вест у говору и писању.

6. Коментар

Кључни појaм: коментар.

Образовна постигнућа: разумети коментар и разликовати га од 
вести, самостално стварати коментар у говору и писању.

7. Начини споразумевања

Кључни појмови: споразумевање језичким и нејезичким 
средствима.

Образовна постигнућа: упознати начине споразумевања 
језичким и нејезичким средствима; упознати вредности говорног 
језика и нејезичких средстава и уочити њихову обавештајну 
функцију.

8. Изражајно читање

Кључни појaм: изражајно читање.

Образовна постигнућа: изражајно читати познате текстове 
српских писаца и уочити улогу реченичних знакова.

Obrazovna postignuća: razlikovati samoznačne (leksičke) riječi i 
suznačne (gramatičke) riječi; razlikovati naglasnice i nenaglasnice 
i pravilno ih rabiti u govoru i pisanju.

12. Veliko početno slovo u imenima društava, organizacija, 
udruga, pokreta i javnih skupova

Ključni pojmovi: veliko početno slovo u imenima društava, organi-
zacija, udruga, pokreta i javnih skupova.

Obrazovna postignuća: pravilno pisati veliko početno slovo u razli-
čitim nazivima.

NASTAVNO PODRUČJE: JEZIČNO IZRAŽAVANJE I STVARANJE

TEME

1. Pripovijedanje (usmeno i pisano)

Ključni pojmovi: elementi fabule, dijalog i opis u pripovjednom tek-
stu.

Obrazovna postignuća: razlikovati i izdvajati dijelove fabule u govo-
renju i pisanju; pripovijedati na temelju zadanih dijelova fabule.

2. Uloga opisa u pripovijedanju

Ključni pojmovi: opis: statičan i dinamičan, usporavanje radnje.

Obrazovna postignuća: prepoznati ulogu opisa u pripovijedanju; sta-
tičan i dinamičan opis, usporavanje radnje.

3. Natuknica i bilješka

Ključni pojmovi: natuknica i bilješkа.

Obrazovna postignuća: izdvajati ključne pojmove iz vezanog teksta; 
služiti se bilješkama i natuknicama u pripremi rasprave, izvješća i 
sl.

4. Biografi ja i autobiografi ja

Ključni pojmovi: biografi ja i autobiografi ja.

Obrazovna postignuća: izdvojiti najvažnije podatke za pisanje auto-
biografi je, stvarati natuknice za biografi ju.

5. Vijesti, novinska vijest

Ključni pojam: vijest.

Obrazovna postignuća: slušati i prepoznati vijest, samostalno obliko-
vati vijest u govoru i pisanju.

6. Komentar

Ključni pojam: komentar.

Obrazovna postignuća: razumjeti komentar i razlikovati ga od vijesti, 
samostalno stvarati komentar u govoru i pisanju.

7. Načini sporazumijevanja

Ključni pojmovi: sporazumijevanje jezičnim i nejezičnim sredstvi-
ma.

Obrazovna postignuća: usvojiti načine sporazumijevanja jezičnim i 
nejezičnim sredstvima; usvojiti vrednote govornog jezika i nejezič-
nih sredstava i uočiti njihovu obavijesnu funkciju.

8. Izražajno čitanje

Ključni pojam: izražajno čitanje.

Obrazovna postignuća: izražajno čitati poznate tekstove srpskih pi-
saca i uočiti ulogu rečeničnih znakova.
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9. Зарез у сложеној реченици

Кључни појмови: реченични низ, инверзија, уметнута реченица.

Образовна постигнућа: употреба зареза у сложеној реченици 
према правопису.

10. Управни говор

Кључни појмови: управни и неуправни говор у писању (директни 
и индиректни).

Образовна постигнућа: писати управни и неуправни говор у 
реченицама с различитим односима навођења и објашњења; 
писати управни говор у складу с правописом, преобликовати 
управни у неуправни говор.

11. Писање – поштивање правописне норме

Кључни појмови: велико слово, правописни и реченични 
знакови, писање скраћеница.

Образовна постигнућа: применити претходно знање о писању 
великог слова, знакова интерпункције и скраћеница на основу 
правописа.

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: КЊИЖЕВНОСТ

ТЕМЕ

1. Идеја у књижевном делу

Кључни појaм: идеја.

Образовна постигнућа: уочити идеју у књижевном делу, 
разликовати идеју од поуке.

2. След догађаја у приповедноме делу

Кључни појмови: композиција, хронолошки след, ретроспекција.

Образовна постигнућа: уочити композицију, препознати 
хронолошки след и препознати ретроспекцију у приповедном 
делу.

3. Мит и легенда

Кључни појмови: мит, легенда, тематика митова и легенди, 
ликови у миту и легенди.

Образовна постигнућа: уочити особине мита и легенде, 
разликовати их, уочити значај ликова у миту и легенди.

4. Биографија, аутобиографија

Кључни појмови: биографија, аутобиографија.

Образовна постигнућа: уочити карактеристике биографије и 
аутобиографије.

5. Социјална тематика у поезији и прози

Кључни појмови: социјални роман, социјална приповетка, 
социјална песма.

Образовна постигнућа: уочити социјалне мотиве и теме у 
поетским и приповедним текстовима.

6. Лик у књижевном делу

Кључни појмови: етичка, психолошка, социјална карактеризација, 
портрет, мотивираност поступака лика.

Образовна постигнућа: уочити значај лика у књижевном делу; 
препознати начине карактеризације лика у књижевном делу, 
одредити портрет и мотивираност поступака лика; уочити 
међусобне односе ликова.

9. Zarez u složenoj rečenici

Ključni pojmovi: rečenični niz, inverzija, umetnuta rečenica.

Obrazovna postignuća: upotreba zareza u složenoj rečenici prema 
pravopisu.

10. Upravni govor

Ključni pojmovi: upravni i neupravni govor u pisanju.

Obrazovna postignuća: pisati upravni i neupravni govor u rečenicama 
s različitim odnosima navođenja i objašnjenja; pisati upravni govor u 
skladu s pravopisom, preoblikovati upravni u neupravni govor.

11. Pisanje – poštovanje pravopisne norme

Ključni pojmovi: veliko slovo, pravopisni i rečenični znakovi, pisanje 
kratica.

Obrazovna postignuća: primijeniti stečeno znanje o pisanju velikog 
slova, znakova interpunkcije i kratica na osnovi pravopisa.

NASTAVNO PODRUČJE: KNJIŽEVNOST

TEME

1. Ideja u književnom djelu

Ključni pojam: ideja.

Obrazovna postignuća: uočiti ideju u književnom djelu, razlikovati 
ideju od pouke.

2. Slijed događaja u pripovjednome djelu

Ključni pojmovi: kompozicija, kronološki slijed, retrospekcija.

Obrazovna postignuća: uočiti kompoziciju, prepoznati kronološki 
slijed i prepoznati retrospekciju u pripovjednom djelu.

3. Mit i legenda

Ključni pojmovi: mit, legenda, tematika mitova i legendi, likovi u 
mitu i legendi.

Obrazovna postignuća: uočiti obilježja mita i legende, razlikovati ih, 
uočiti značajke likova u mitu i legendi.

4. Biografi ja, autobiografi ja

Ključni pojmovi: biografi ja, autobiografi ja.

Obrazovna postignuća: uočiti obilježja biografi je i autobiografi je.

5. Socijalna tematika u pjesništvu i prozi

Ključni pojmovi: socijalni roman, socijalna pripovijetka, socijalna 
pjesma.

Obrazovna postignuća: uočiti socijalne motive i teme u pjesničkim i 
pripovjednim tekstovima.

6. Lik u književnom djelu

Ključni pojmovi: etička, psihološka, socijalna karakterizacija, portret, 
motiviranost postupaka lika.

Obrazovna postignuća: uočiti značajke lika u književnom djelu; 
prepoznati načine karakterizacije lika u književnom djelu, odredi-
ti portret i motiviranost postupaka lika; uočiti međusobne odnose 
likova.
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7.  Стилска изражајна средства: метафора, хипербола, 
градација

Кључни појмови: метафора, хипербола, градација.

Образовна постигнућа: препознати и објаснити метафору, 
хиперболу и градацију у књижевном тексту.

8. Сонет

Кључни појмови: сонет.

Образовна постигнућа: препознавање, облик сонета.

9. Балада

Кључни појaм: балада. 

Образовна постигнућа: уочити лирско – епске особине баладе; 
применити знања о строфи, стиху у лирској и епској песми.

10. Теме лирских песама

Кључни појмови: мисаона (рефлексивна) и духовна (религиозна) 
песма.

Образовна постигнућа: уочити теме и мотиве у мисаоним и 
духовним песмама.

11. Драмске врсте

Кључни појмови: комедија, трагедија, драма у ужем смислу 
речи, драмски призор.

Образовна постигнућа: разликовати комедију, трагедију и драму 
у ужем смислу речи; уочити драмски призор.

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: МЕДИЈСКА КУЛТУРА

ТЕМЕ

1. Играни филм

Кључни појмови: играни филм, врсте играног филма.

Образовна постигнућа: препознати и уочити особине играног 
филма и филмске приче; уочити идеју, ликове и односе међу 
њима; изражајна средства филма; разлике између књижевног 
дела и филма по књижевном делу.

2. Телевизијске емисије

Кључни појмови: врсте телевизијских емисија.

Образовна постигнућа: разликовати врсте телевизијских 
емисија према њиховој намени.

3. Радио

Кључни појмови: звук – радијско изражајно средство, врсте 
радио-емисија.

Образовна постигнућа: препознати радијска изражајна средства, 
разликовати врсте радио-емисија, разликовати обавештајну, 
образовну и забавну улогу радија.

4. Библиотека

Кључни појaм: књижна грађа.

Образовна постигнућа: самостално се служити референтном 
збирком: речником, енциклопедијом и правописом.

Филмови:

Филмови Ч. Чаплина

Играни филмови по избору

Комедије у којима глуме М. Петровић – Чкаља и Мија Алексић

7. Stilska izražajna sredstva: metafora, hiperbola, gradacija

Ključni pojmovi: metafora, hiperbola, gradacija.

Obrazovna postignuća: prepoznati i objasniti metaforu, hiperbolu i 
gradaciju u književnom tekstu.

8. Sonet

Ključni pojmovi: sonet.

Obrazovna postignuća: prepoznavanje, oblik soneta.

9. Balada

Ključni pojam: balada 

Obrazovna postignuća: uočiti lirsko – epska obilježja balade; primi-
jeniti znanja o strofi , stihu u lirskoj i epskoj pjesmi.

10. Teme lirskih pjesama

Ključni pojmovi: misaona (refl eksivna) i duhovna (religiozna) pje-
sma.

Obrazovna postignuća: uočiti teme i motive u misaonim i duhovnim 
pjesmama.

11. Dramske vrste

Ključni pojmovi: komedija, tragedija, drama u užem smislu riječi, 
dramski prizor.

Obrazovna postignuća: razlikovati komediju, tragediju i dramu u 
užem smislu riječi; uočiti dramski prizor.

NASTAVNO PODRUČJE: MEDIJSKA KULTURA

TEME

1. Igrani fi lm

Ključni pojmovi: igrani fi lm, vrste igranog fi lma.

Obrazovna postignuća: prepoznati i uočiti obilježja igranog fi lma i 
fi lmske priče; uočiti ideju, likove i odnose među njima; izražajna 
sredstva fi lma; razlike između književnog djela i fi lma po književ-
nom djelu.

2. Televizijske emisije

Ključni pojmovi: vrste televizijskih emisija.

Obrazovna postignuća: razlikovati vrste televizijskih emisija prema 
njihovoj namjeni.

3. Radio

Ključni pojmovi: zvuk – radijsko izražajno sredstvo, vrste radijskih 
emisija.

Obrazovna postignuća: prepoznati radijska izražajna sredstva, ra-
zlikovati vrste radijskih emisija, razlikovati obavijesnu, obrazovnu 
i zabavnu ulogu radija.

4. Knjižnica

Ključni pojam: knjižna građa.

Obrazovna postignuća: samostalno se služiti referentnom zbirkom: 
rječnikom, enciklopedijom i pravopisom.

Filmovi:

Filmovi Ch. Chaplina

Igrani fi lmovi po izboru

Komedije u kojima glume M. Petrović-Čkalja i Mija Aleksić
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Попис лектире (изабрати 6 дела):

1. А. Шантић: Песме

2. М. Антић: Плави чуперак

3. Св. Сава у легендама

4. Св. Сава у уметничкој поезији

5. Ј. Ј. Змај: Ђулићи

6. Ј. Стерија Поповић: Покондирена тиква

7. П. Кочић: Приповетке

8. Ђ. Јакшић: Јелисавета или Станоје Главаш

9. Епске народне песме о хајдуцима и ускоцима

10. И. Андрић: Проклета авлија

11. М. Петровић: Свирач у дворишту

12. Васко Попа: Кора

13. Радослав Братић: Страх од звона

ОСМИ РАЗРЕД

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: ЈЕЗИК

ТЕМЕ

1. Настајање речи (творба речи)

Кључни појмови: творба речи, творбени начини.

Образовна постигнућа: творбени начини: извођење (деривација), 
слагање; корените, изведене и сложене речи.

2. Порекло речи

Кључни појмови: порекло речи, књижевне и дијалекатске речи.

Образовна постигнућа: разликовати књижевне речи домаћег и 
страног порекла у српском језику и непотребне стране речи и 
дијалекатске речи.

3. Фразеологизми

Кључни појaм: фразеологизам.

Образовна постигнућа: препознати фразеологизам, тумачити 
познате фразеологизме, одредити прикладност употребе 
фразеологизама.

4. Гласовне промене

Кључни појмови: гласовне промене у говорењу и писању. 

Образовна постигнућа: препознати гласовне промене 
(сибиларизација, палатализација, јотовање, непостојано а, 

једначење по звучности и месту творбе, испадање сугласника) 
и проводити их у говору и писању.

5. Замењивање зависних реченица глаголским прилозима

Кључни појмови: глаголски прилози и замењивање зависних 
реченица глаголским прилозима.

Образовна постигнућа: препознати и разликовати глаголски 
прилог садашњи и глаголски прилог прошли, правилно их 
употребљавати и преобликовати зависне реченице глаголским 
прилозима.

6. Штокавско наречје

Кључни појмови: штокавско наречје; распрострањеност.

Образовна постигнућа: основне карактеристике штокавског 
наречја, распрострањеност, екавски и ијекавски изговор српског 
књижевног језика и његова распрострањеност.

Popis lektire (izabrati 6 djela):

1. A. Šantić: Pesme

2. M. Antić: Plavi čuperak

3. Sv. Sava u legendama

4. Sv. Sava u umjetničkoj poeziji

5. J. J. Zmaj: Đulići

6. J. Sterija Popović: Pokondirena tikva

7. P. Kočić: Pripovetke

8. Đ. Jakšić: Jelisaveta ili Stanoje Glavaš

9. Epske narodne pjesme o hajducima i uskocima

10. I. Andrić: Prokleta avlija

11. M. Petrović: Svirač u dvorištu

12. Vasko Popa: Kora

13. Radoslav Bratić: Strah od zvona

OSMI RAZRED

NASTAVNO PODRUČJE: JEZIK

TEME

1. Nastajanje riječi (tvorba riječi)

Ključni pojmovi: tvorba riječi, tvorbeni načini.

Obrazovna postignuća: tvorbeni načini: izvođenje (derivacija), slaga-
nje; korjenite, izvedene i složene riječi.

2. Podrijetlo riječi

Ključni pojmovi: podrijetlo riječi, književne i dijalektalne riječi.

Obrazovna postignuća: razlikovati književne riječi domaćeg i stranog 
podrijetla u srpskom jeziku i nepotrebne strane riječi i dijalektalne 
riječi.

3. Frazemi

Ključni pojam: frazem.

Obrazovna postignuća: prepoznati frazem, tumačiti poznate fraze-
me, odrediti prikladnost upotrebe frazema.

4. Glasovne promjene

Ključni pojmovi: glasovne promjene u govorenju i pisanju. 

Obrazovna postignuća: prepoznati glasovne promjene (sibilarizacija, 
palatalizacija, jotovanje, nepostojano a, 

jednačenje po zvučnosti i mjestu tvorbe, ispadanje suglasnika) i pro-
voditi ih u govoru i pisanju.

5. Zamjenjivanje zavisnih rečenica glagolskim prilozima

Ključni pojmovi: glagolski prilozi i zamjenjivanje zavisnih rečenica 
glagolskim prilozima.

Obrazovna postignuća: prepoznati i razlikovati glagolski prilog sa-
dašnji i glagolski prilog prošli, pravilno ih upotrebljavati i preobli-
kovati zavisne rečenice glagolskim prilozima.

6. Štokavsko narječje

Ključni pojmovi: štokavsko narječje; rasprostranjenost.

Obrazovna postignuća: osnovna obilježja štokavskog narječja, ra-
sprostranjenost, ekavski i ijekavski izgovor srpskog književnog jezika 
i njegova rasprostranjenost.
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7. Историја српског језика од 19. века

Кључни појмови: Вукова реформа српског језика и правописа; 
Бечки договор 1850. г.

Образовна постигнућа: разумети значај Вукове борбе за увођење 
народног језика у књижевност, уочити историјску важност 
Бечког договора 1850. године; први српски писци који пишу на 
народном језику.

8. Завичајни говор и наречја према књижевном српском 
језику

Кључни појмови: завичајни говор и књижевни језик.

Образовна постигнућа: разликовати завичајни говор и наречје 
од српског књижевног језика; уочавати речи и реченице 
завичајног говора и замењивати их књижевним језиком.

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

ТЕМЕ

1. Различитост стилова

Кључни појмови: стил, врсте стилова.

Образовна постигнућа: препознати и разликовати 
књижевноуметнички, научни, новинарски, административно-
пословни и разговорни стил; уочити потребу различитих 
стилова.

2. Разговорни стил

Кључни појмови: разговорни стил, посуђенице, жаргонизми, 
дијалектизми, локализми.

Образовна постигнућа: уочити особине разговорног стила; 
издвајати локализме, дијалектизме, жаргонизме и уочавати 
њихову обавештајну вредност и замењивати их другим 
речима.

3. Расправа

Кључни појмови: расправа (дискусија), расправљање, доказивање 
(аргументовање), доказ (аргумент).

Образовна постигнућа: примерено учествовање у расправи, 
важност доказивања и аргумената; своје ставове износити 
усмено и писмено.

4. Проблемски чланак

Кључни појмови: проблемски чланак, критика, супротност 
мишљења.

Образовна постигнућа: разликовати проблемски чланак од 
других текстова; самостално писати.

5. Новинарски стил

Кључни појмови: новинарски стил, сажетост, актуелност, 
објективност, интервју.

Образовна постигнућа: разумети новинарске текстове, уочити 
карактеристике стила; писати новинарски чланак и интервју 
као облик разговора.

6. Административно-пословни стил

Кључни појмови: административно-пословни стил, 
административни обрасци, записник, захтев, пријава.

Образовна постигнућа: читати и разумети текстове писане 
административно-пословним стилом; стилске особине записника, 
захтева, пријаве, знати испунити различите формуларе.

7. Povijest srpskog jezika od 19. stoljeća

Ključni pojmovi: Vukova reforma srpskog jezika i pravopisa; Bečki 
dogovor 1850. g.

Obrazovna postignuća: razumjeti značaj Vukove borbe za uvođenje 
narodnog jezika u književnost, uočiti povijesnu važnost Bečkog do-
govora 1850. godine; prvi srpski pisci koji pišu na narodnom jezi-
ku.

8. Zavičajni govor i narječja prema književnome srpskom jezi-
ku

Ključni pojmovi: zavičajni govor i književni jezik.

Obrazovna postignuća: razlikovati zavičajni govor i narječje od srp-
skoga književnog jezika; uočavati riječi i rečenice zavičajnog govora 
i zamjenjivati ih književnim jezikom.

NASTAVNO PODRUČJE: JEZIČNO IZRAŽAVANJE

TEME

1. Različitost stilova

Ključni pojmovi: stil, vrste stilova.

Obrazovna postignuća: prepoznati i razlikovati književno-umjetnič-
ki, znanstveni, novinarski, administrativno-poslovni i razgovorni 
stil; uočiti potrebu različitih stilova.

2. Razgovorni stil

Ključni pojmovi: razgovorni stil, posuđenice, žargonizmi, dijalektiz-
mi, lokalizmi.

Obrazovna postignuća: uočiti obilježja razgovornog stila; izdvajati 
lokalizme, dijalektizme, žargonizme i uočavati njihovu obavijesnu 
vrijednost i zamjenjivati ih drugim riječima.

3. Rasprava

Ključni pojmovi: rasprava (diskusija), raspravljanje, dokazivanje (ar-
gumentiranje), dokaz (argument).

Obrazovna postignuća: primjereno sudjelovanje u raspravi, važnost 
dokazivanja i argumenata; svoja stajališta iznositi usmeno i pisano.

4. Problemski članak

Ključni pojmovi: problemski članak, kritika, suprotnost mišljenja.

Obrazovna postignuća: razlikovati problemski članak od drugih tek-
stova; samostalno pisati.

5. Novinarski stil

Ključni pojmovi: novinarski stil, sažetost, aktualnost, objektivnost, 
intervju.

Obrazovna postignuća: razumjeti novinarske tekstove, uočiti karak-
teristike stila; pisati novinski članak i intervju kao oblik razgovora.

6. Administrativno-poslovni stil

Ključni pojmovi: administrativno-poslovni stil, administrativni 
obrasci, zapisnik, zahtjev, prijava.

Obrazovna postignuća: čitati i razumjeti tekstove pisane administra-
tivno-poslovnim stilom; stilska obilježja zapisnika, zahtjeva, prijave, 
znati ispuniti različite obrasce.
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7. Биографија

Кључни појмови: биографија, молба, допис.

Образовна постигнућа: упознати биографију као посебан 
текст писан административно-пословним стилом, писати 
властиту биографију као прилог неком другом пословно-
административном тексту; уочити особине молбе и дописа.

8. Осврт или приказ

Кључни појмови: осврт или приказ.

Образовна постигнућа: упознати 

карактеристике осврта или приказа; писати осврт или приказ о 
одређеној теми служећи се натукницама.

9. Сличности и разлике међу речима

Кључни појмови: речи истог облика, истог звука.

Образовна постигнућа: разликовати речи истог облика и речи 
истог звука и различитог значења у говору и писму.

10. Поштивање правописне норме

Кључни појмови: велико слово, правописни знакови, писање 
скраћеница.

Образовна постигнућа: примењивати претходна знања, служити 
се правописом, писање управног и неуправног говора.

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: КЊИЖЕВНОСТ

ТЕМЕ

1. Приступ теми у књижевном делу: хумор, иронија, 
сатира.

Кључни појмови: хумор, иронија, сатира.

Образовна постигнућа: уочити однос приповедача, песника и 
драмског писца према теми.

2. Путопис

Кључни појмови: путопис, опис путовања.

Образовна постигнућа: уочити карактеристике путописа.

3. Новела

Кључни појмови: новела, психолошко и емотивно приказивање 
лика.

Образовна постигнућа: уочити особине новеле и односе међу 
ликовима у новели.

4. Еп

Кључни појмови: еп, епски јунак, певање.

Образовна постигнућа: уочити особине епа и његове делове, 
значај епског јунака.

5. Стилска изражајна средства: симбол, алегорија

Кључни појмови: симбол, алегорија.

Образовна постигнућа: препознати симбол и објаснити 
алегорију у песми и приповетки.

6. Лирска песма

Кључни појмови: однос теме и мотива; песма у прози.

Образовна постигнућа: уочити повезаност теме и мотива; 
уочити особине песме у прози.

7. Životopis

Ključni pojmovi: životopis, molba, dopis.

Obrazovna postignuća: usvojiti životopis kao poseban tekst pisan ad-
ministrativno-poslovnim stilom, pisati vlastiti životopis kao prilog 
nekom drugom poslovno-administrativnom tekstu; uočiti obilježja 
molbe i dopisa.

8. Osvrt ili prikaz

Ključni pojmovi: osvrt ili prikaz.

Obrazovna postignuća: usvojiti obilježja osvrta ili prikaza; pisati 
osvrt ili prikaz o određenoj temi služeći se natuknicama.

9. Sličnosti i razlike među riječima

Ključni pojmovi: istozvučnice, istopisnice i 

istoobličnice.

Obrazovna postignuća: razlikovati istozvučnice, istopisnice i istoo-
bličnice u govoru i pismu.

10. Poštovati pravopisnu normu

Ključni pojmovi: veliko slovo, pravopisni znakovi, pisanje kratica.

Obrazovna postignuća: primjenjivati stečeno znanje, služiti se pravo-
pisom, pisanje upravnoga i neupravnoga govora.

NASTAVNO PODRUČJE: KNJIŽEVNOST

TEME

1. Pristup temi u književnom djelu: humor, ironija, satira.

Ključni pojmovi: humor, ironija, satira.

Obrazovna postignuća: uočiti odnos pripovjedača, pjesnika i dram-
skog pisca prema temi.

2. Putopis

Ključni pojmovi: putopis, opis putovanja.

Obrazovna postignuća: uočiti obilježja putopisa.

3. Novela

Ključni pojmovi: novela, psihološko i emotivno prikazivanje lika.

Obrazovna postignuća: uočiti obilježja novele i odnose među liko-
vima u noveli.

4. Ep

Ključni pojmovi: ep, epski junak, pjevanje.

Obrazovna postignuća: uočiti obilježja epa i njegove dijelove, značaj 
epskog junaka.

5. Stilska izražajna sredstva: simbol, alegorija

Ključni pojmovi: simbol, alegorija.

Obrazovna postignuća: prepoznati simbol i objasniti alegoriju u pje-
smi i pripovijetki.

6. Lirska pjesma

Ključni pojmovi: odnos teme i motiva; pjesma u prozi.

Obrazovna postignuća: uočiti povezanost teme i motiva; uočiti obi-
lježja pjesme u prozi.
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Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 

51/00), a u vezi s člankom 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08. i 86/09.) te 
člankom 43., stavkom 2. i stavkom 5. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, 
broj 63/08), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

7. Ритам у лирској песми

Кључни појмови: елипса, инверзија, опкорачење, цезура, 
пребацивање.

Образовна постигнућа: уочити елипсу, инверзију, опкорачење, 
цезуру и пребацивање као елементе лирске песме, однос 
наглашених и ненаглашених слогова.

8. Драмске врсте

Кључни појмови: монодрама, протагонист, антагонист, 
унутрашњи монолог.

Образовна постигнућа: уочити карактеристике монодраме, 
разликовати протагониста и антагониста у драмском делу, 
уочити особине унутрашњег монолога.

НАСТАВНО ПОДРУЧЈЕ: МЕДИЈСКА КУЛТУРА

ТЕМЕ

1. Сценариј, књига снимања

Кључни појмови: сценариј, књига снимања, режисер.

Образовна постигнућа: разликовати сценариј и књигу снимања, 
уочити улогу режисера.

2. Документарни филм

Кључни појмови: документарни филм; карактеристике и врсте.

Образовна постигнућа: разликовати документарни филм од 
осталих филмских родова; уочити филмска изражајна средства 
у документарном филму.

Филмови:

Документарни филмови по избору

Савремени играни филмови по избору

Попис лектире (изабрати 6 дела):

1. Б. Ћопић: Доживљаји Николетине Бурсаћа

2. Д. Максимовић: Песме

3. П. Кочић: Јазавац пред судом

4. Д. Михаиловић: Петријин венац

5. Л. Лазаревић: Приповетке

6. Р. Петровић: Африка (путопис)

7. Б. Нушић: Сумњиво лице

8. С. Матавуљ: Приповетке

9. Б. Станковић: Приповетке

10. М. Црњански: Лирика Итаке

11. Б. Радичевић: Песме

12. Р. Домановић: Вођа

13. И. Андрић: Приповетке (по избору)

14. В. Попа: Очију твојих да није

15. Д. Киш: Рани јади

7. Ritam u lirskoj pjesmi

Ključni pojmovi: elipsa, inverzija, opkoračenje, stanka, prebaciva-
nje.

Obrazovna postignuća: uočiti elipsu, inverziju, opkoračenje, stanku 
i prebacivanje kao elemente lirske pjesme, odnos naglašenih i ne-
naglašenih slogova.

8. Dramske vrste

Ključni pojmovi: monodrama, protagonist, antagonist, unutarnji 
monolog.

Obrazovna postignuća: uočiti obilježja monodrame, razlikovati pro-
tagonista i antagonista u dramskom djelu, uočiti obilježja unutar-
njeg monologa.

NASTAVNO PODRUČJE: MEDIJSKA KULTURA

TEME

1. Scenarij, knjiga snimanja

Ključni pojmovi: scenarij, knjiga snimanja, redatelj.

Obrazovna postignuća: razlikovati scenarij i knjigu snimanja, uočiti 
ulogu redatelja.

2. Dokumentarni fi lm

Ključni pojmovi: dokumentarni fi lm; obilježja i vrste.

Obrazovna postignuća: razlikovati dokumentarni fi lm od ostalih 
fi lmskih rodova; uočiti fi lmska izražajna sredstva u dokumentar-
nom fi lmu.

Filmovi:

Dokumentarni fi lmovi po izboru

Suvremeni igrani fi lmovi po izboru

Popis lektire (izabrati 6 djela):

1. B. Ćopić: Doživljaji Nikoletine Bursaća

2. D. Maksimović: Pesme

3. P. Kočić: Jazavac pred sudom

4. D. Mihailović: Petrijin venac

5. L. Lazarević: Pripovetke

6. R. Petrović: Afrika (putopis)

7. B. Nušić: Sumnjivo lice

8. S. Matavulj: Pripovetke

9. B. Stanković: Pripovetke

10. M. Crnjanski: Lirika Itake

11. B. Radičević: Pesme

12. R. Domanović: Vođa

13. I. Andrić: Pripovetke (po izboru)

14. V. Popa: Očiju tvojih da nije

15. D. Kiš: Rani jadi




