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У уџбеничким комплетима заступљени су сви обавезни текстови прописани програмом наставе  
и учења, алтернативни, изборни текстови, текстови из домаће лектире, као и текстови из допунског 
избора лектире. Сваки уџбенички комплет има и своју дигиталну верзију – дигитални уџбеник.
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АУТОРСКИ ТИМАУТОРСКИ ТИМ
Проф. др Александар Јерков

Редовни професор на Филолошком факултету у Београду, где предаје Српску 
књижевност 20. века, и управник Универзитетске библиотеке Светозар Марковић. 
Књижевни критичар, теоретичар и историчар књижевности.

Предавао је српску књижевност на Универзитету „Мичиген” у Америци, на Универ-
зитету „Еберхард” у Немачкој и на Филозофском факултету Свеучилишта у Загребу, 
као и на многим гостовањима на славистичким катедрама у више европских гра-
дова. Учествовао је у многим пројектима посвећеним проучавању књижевности 
у земљи и иностранству. Био је уредник и главни и одговорни уредник у више 
издавачких кућа у земљи (Просвета, Моно и мањана, Плато), уредник часописа 
Студент и Видици и члан неколико редакција часописа. Аутор је бројних књига 
и научних студија.

Катарина Колаковић
Дипломирала је на групи за Српску књижевност и језик Филолошког факул-
тета у Београду, на коме је завршила и дипломске академске студије – ма-
стер. Као професор српског језика и књижевности стекла је искуство у 
раду у основној школи, гимназији и неколико средњих школа. Запослена је  
у ОШ „Дринка Павловић” у Београду. Сарадник је Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања. Аутор је текста монографије Београд – врата Истока, 
капија Запада.

Анђелка Петровић
Дипломирала је и магистрирала на Филолошком факултету у Београду (група за 
Српску књижевност и језик). Ради у Математичкој гимназији у Београду. Сарад-
ница је Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. Двострука 
је добитница награде Дигитални час, коју Министарство за трговину, туризам 
и телекомуникације додељује наставницима који умешно користе савремене 
информационе технологије у настави. Добитница је награде за најбољи час на 
даљину на конкурсу Магија је у рукама наставника.

Данијела Милићевић
Дипломирала је на Филолошком факултету у Београду и стекла звање профе-
сора српског језика и књижевности са општом књижевношћу. Ради у ОШ „Јанко 
Веселиновић” у Београду и има двадесет једну годину стажа. Била је руководилац 
Општинског актива наставника српског језика Општине Вождовац шест година, 
а од 2017. председница је Београдске подружнице Друштва за српски језик и 
књижевност Србије. Добитник је прве републичке награде за најбољи основно-
школски часопис – Јанкове новине. Аутор је више пројеката огледних, угледних 
и јавних часова.

Сунчица Ракоњац Николов
Завршила је Филолошки факултет у Београду, група Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу. Ради у ОШ „Ђура Даничић” и бави се писањем и објављива-
њем стручних радова. Аутор је уџбеника за 5. и 6. разред за ученике који наставу 
похађају по ИОП-у. Активно сарађује у разним стручним тимовима и друштвима.
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ЧИТАНКА

•  Визуелно-графичким решењем уџбеник одговара интересовањима данашњих генерација.

•  Систематизације целокупног градива од 5. до 8. разреда дате су у виду мапа ума,  
табеларног приказа и кључних појмова, што омогућава лакше памћење. 

•  Књижевно-теоријски појмови објашњени су речником који разуме ученик осмог разреда,  
без компликованих фраза. Појмови су доведени у везу са књижевним делом које се обрађује;  
дефинише се до четири књижевно-теоријска појма у једној лекцији. 

•  Уџбеник је задацима и налозима усклађен са општом тежњом ка развијању дигиталног образовања  
и писмености: снимање паметним телефоном, израда Power Point презентација, анимација, видео-записа,  
коришћење разних програма који су обрађени на часовима информатике.

•  Разноврсни домаћи задаци подстичу ученике да на другачији и креативан начин истражују,  
допуне и обогате своје знање. Ученик бира задатке према личном афинитету, склоностима,  
интересовањима или таленту. Ниво међупредметне корелације изузетно је висок.

•  Висок ниво опште културе и информисаности, остварен кроз анализу садржаја и пропратни  
ликовни материјал (репродукције слика, споменика културе, дела од општег националног значаја,  
фототипска издања, спомен-комплекси...), доприноси неговању љубави према националној  
и светској култури и уметности. 
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епика

ВРСТА 
роман

РОМАН О ЛОНДОНУ
МИЛОШ ЦРЊАНСКИ

(ОДЛОМАК)

П
ред тобом је одломак из још једног 
обимног романа Милоша Црњанског. 
У средишту овог дела је судбина руских 

емиграната (исељеника) Николаја Рјепнина 
и његове жене Нађе. Они су после совјет
ске Октобарске револуције и пораза бело
гардејаца, војске која је подржавала руског 
цара, напустили Русију и после дугог лутања 
Европом населили су се у сиромашном делу 
Лондона. Последњи трагови некадашњег бо
гатства нестају и борба за голи опстанак је све 
тежа. Николај Родионович Рјепнин је руски 
кнез и официр, али у Лондону је третиран као 
и сви други дошљаци. Он ипак неће да погази 
своја уверења, па пристаје да ради различите 
послове (продаје иконе, разноси књиге, чува 
улаз у ноћни клуб). Његова жена израђује лут
ке и продаје их. У потрази за послом Рјепнин  

се након силних мука и понижења запосли 
у обућарској радњи, као писар и благајник. 
Тамо упознаје месјеа Жана и Зукија, Фран
цузе, мајсторе свог заната, и Италијана који, 
такође, ради на ручној изради обуће. Сви они 
пате за  родном земљом коју су одавно напу
стили. У подруму те обућарске радње Рјепнин 
дочекује пролеће. 

Уочи начин на који је описан долазак овог 
годишњег доба. Усредсреди пажњу на ликове 
кнеза Рјепнина и његове жене. Размисли о 
стању и расположењу карактеристичним за 
људе који су далеко од своје домовине. По
кушај да увидиш и особености Лондона, ви
шемилионског града који немилосрдно ломи 
и троши становнике у беспоштедној борби за 
опстанак. Лондон је, на неки начин, и главни 
јунак романа, на шта упућује и сам наслов. 

Пролеће је стигло у Лондон

После те дуге зиме, тако ретке, и необичне, у Лондону – пролеће је било, у Лондон, ипак 
стигло, као да га је сунце на мору пробудило. Корак по корак, дуж реке Темзе, пролеће је 
улазило у Енглеску – а у парковима Лондона појавише се крокуси. Крокуси су, већ столећима, 
први знак пролећа у Лондону. Ускоро се по гајевима, у месту Мил Хил, зачуше и косови, који 
дозивају женку. Још једно пролеће у свету било је на реду, још један покушај људи, да нађу 
срећу на овом свету.

Први знаци пролећа пробудили су и те странце, који су се били населили у оном ћорсокаку, 
тог преноћишта Лондона, у кући мајора који се звао Holbrook. Прозори на тој кући отварају се 
сад, свако јутро. У кући, у којој је тај Рус, са женом, становао, прилив новца се осећа, иако тај 
човек зарађује, само једну фунту дневно. Млекар оставља, пред вратима, и код њих, млеко. А 
разносач новина баца им новине, са велосипеда, пред врата, свако јутро. Дим из оџака диже 
се и у тој кући, свако јутро. Рјепнина, жена, сад, чека, свако вече, крај огњишта. Весела. [...]

Кад се Рјепнин враћа, жена га, пред вратима, у баштици, дочекује брижно. Застиђена и 
тужна, жена му каже: зар је то оно што су у Енглеској тражили, кад су овамо дошли? Зар је 
то што су добили бивши савезници, руски официри? Да дане проводи у подруму, где ђоно
ви миришу и где заудара од ципела и зноја ногу? Зар то није страшно? Зар није било доста  

крокус – врста пролећне биљке лепог и раскошног цвета; велосипед – бицикл
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тешко, да су своју земљу, Русију, напустили? Њен муж јој каже снуждено, да ни то више не 
осећа као страхоту. Отупео је на несрећу. Чини му се, уосталом, као да у Енглеској није већ 
шест година, него да је у Лондон тек стигао, јуче. Цео је Лондон Дикенса, Свифта, Блејка – свих 
оних које је његов отац тако радо читао – проводио, тако, дане, као он – у подруму. Подруми се 
налазе, за рад, свуд по Лондону – испод Лондона – и 
у центру. У  њима се толико лепих успомена скупило. 
Срце Лондона куцало је у сутерену.

Жели да сакрије да му је тешко?
Није, не крије ништа. Спочетка и он је мислио да 

је јако нездраво радити у подруму. Да ће бити хладно. 
Или топло, сувише. Уверио се да у подруму темпе-
ратуре немају промену. Да је у подруму пријатно. 
Тамо има једно пролеће, које има поднебље, мирно 
и благо. Једино што не ваља, то је, да ће вид поква-
рити, брзо. Целог дана му електрична сијалица сјаји 
у очи. Као да му виси у глави, или на челу. Мораће 
да купи наочари, ових дана, иако је, донедавна, имао 
тако оштро око.

Његова жена тада помиње, први пут, његове го-
дине. Зна она, каже, да му мора бити тешко. Није 
то место за њега, у његовим годинама. Он се трза, 
и гледа је зачуђено. Затим се смешка, па каже, да је 
сретан што је ма шта нашао – неку зараду. Свет у 
ком је пре живео није бољи, ни занимљивији, нима-
ло, него овај што га гледа сад, у том подруму. Кроз 
те ципеле, кроз своју преписку са тим женама, које 
у тој радњи обућу наручују, види свет, па и жене, 
како их пре није видео. Много штошта зна, сад, о 
њима, што пре није знао. Пише им писма, на која, и 
те како, одговарају. Долазе чак да са њим преговарају 
и усмено. Једна га је питала да ли је истина, да је он 
неки, руски, принц? [...]

У том свету, у ком сад живи, има исто толико драма, као и у великом свету, у ком је некад 
живео, у Петербургу. Сваки дан доживи нешто, што је неочекивано, а што није ни сањао. 
Као да је изненада прогледао, види ову варош, и људе и жене, како их пре није видео. Свет 
није уређен добро. [...]

„Николај, ви преносите своје мисли у мисли других у Лондону, а мислите, да су сви без куће, 
без породице, без своје земље, без смисла у свом животу, зато, што се све то нама десило.”

„Нађа, ја сам у школи учио да је Омир рекао, да му се људски род чини као лишће јесење, 
опало, које ветар разноси. Ја проводим сад дан, тамо, у подруму, како би Молијер рекао dans 
mon соіnѕ sombre, па ми се чини да је и Омир имао право. Већ је Омир све о нама знао. Сва 
та људска бића, која се разилазе увече, са рада, у Лондону, сажаљевам и ја, сад, откад живим 

Џон Еткинсон Гримшо, Улица 
Блекмен, Лондон, 1885. 

Дикенс, Чарлс – чувени романописац енглеске књижевности 19. века; Свифт, Џонатан – ирски 
писац познат по роману Гуливерова путовања; Блејк, Вилијам – енглески књижевник и сликар; 
сутерен – подрум; Омир – Хомер, старогрчки песник; Молијер – Жан Батист Поклен, један од 
најзначајнијих француских писаца комедија; dans mon coin sombre – у мом мрачном углу

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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Јасно одређење ком књижевном роду и 
књижевној врсти дело припада.

Објашњење 
непознатих речи  

и појмова.

АУТОРИ  

Проф. др Александар Јерков 
Катарина Колаковић  
Анђелка Петровић

276 СТРАНА

Мотивациони увод  
у читање и 

локализација текста.

Јасна је ауторска визија да књижевно-уметничко 
дело ученици треба да виде и у светлу времена у 
којем живе, односно да га повежу и са сопственим 
животним искуством.

Кроз разноврсне приступе, ученици се подстичу 
да функционално усвајају знање и развијају 
креативно и критичко мишљење. 

Ката Симић Мишић,  
професор српског језика и књижевности

Уџбеник је интерактиван, жив – осваја корисника 
визуелно и садржајно, лагано уводи ученика у нова 
знања... Пита, нуди одговоре, упућује, открива 
и повезује различите области, систематизује, 
а потом кроз тестове вреднује ученичка 
постигнућа, припрема ученике за будући завршни 
испит. На тај начин и нама наставницима 
олакшава рад и инспирише да будемо још 
креативнији – сви заједно.

Маја Чмелик, 
ОШ „Никола Тесла“, Нови Сад

Рекли су о  
нашим уџбеницима...
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ВЕТАР
ИВАН В. ЛАЛИЋ

РОД 
лирика

ВРСТА 
мисаона  

(рефлексивна) 
песма

П
есма Ветар припада збирци песама 
Бивши дечак. Пре него што прочиташ 
песму, размисли о значењу насловне син-

тагме – бивши дечак. 

Какво значење она крије? Ко би могао бити 
бивши дечак? Како дечак уопште може бити 
бивши? Одговор на ова питања пронађи у 
песми Ветар.  

Сећаш ли се ветра који се некада рађао
Сав зелен међу маљама на грудима Маљена?
Мајка је затварала капке пред боровима
Узнемиреним до горког корена иглица;
То је већ била ноћ, превелика за тебе
Као одело одраслих. А мајка носи свећу,
На степеницама пажљиво заклања пламен

руком. 

Ветар. Сва су врата на кући закључана,
Борови и скитнице ће остати на ветру,
А ти си добар дечак и мајка ће пољупцем
Да запечати твоју данашњу малу јаву. 

Анђели дајте да заспим, да спим,
Да ничег злог ја не сним.

Јер ноћ је велика и ветар је под прозором
И падају шишарке, и месец ће да буде
Чист и углачан од ветра, мали и округао.
Заспао си, сасвим сигуран да ћеш се сутра
Пробудити. Као и ветар. Као и ветар.

маље – длаке
Маљен – 
планина у 
западној Србији, 
недалеко од 
Ваљева

Каква осећања у теби побуђује песма Ветар? Објасни свој одговор. Издвој стилску 
фигуру или стих који ти се нарочито допао. Због чега? Постоје ли песничке слике које су 
у теби побудиле немир или су те зачудиле? Прочитај их и образложи свој утисак. Да ли у 
твом искуству постоји сличан доживљај ветра и ноћи? Упореди га са прочитаном песмом.

Утисци о прочитаном
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Ноћ је велика... 
Опиши атмосферу у песми Ветар. Којим 

стилским фигурама Иван В. Лалић опис пла-
нинског ноћног пејзажа чини необичним? 
Протумачи смисао поређења ноћ, превелика 
за тебе, као одело одраслих. Размисли како 
ветар може бити зелен. Шта су маље Маље-
на? Због чега су борови узнемирени? Зашто 
падају шишарке са борових грана? Каквим 
бојама месечева светлост боји ноћни пејзаж? 
Којим ономатопејским речима би употпуни-
ла/употпунио описани планински пејзаж?

Сећаш ли се...
Зашто је маљенска ветровита ноћ остави-

ла снажан утисак на лирског субјекта? Зашто 
лирски субјект боровима приписује распо-
ложења својствена људима? Обра зложи своје 
мишљење. Због чега је лирском субјекту 
важно да су врата куће закључана? Обја сни 
смисао запажања да ће борови и скитнице 
остати напољу. Протумачи зашто лирски 
субјект помиње баш скитнице. Шта њима 
недостаје? Због чега је уочена разлика у том 
тренутку лирском субјекту важна? Истакни 
значај и смисао дома и породице у дечаковом 
животу. 

Мајка ће пољупцем да запечати 
данашњу малу јаву....

Опиши улогу мајке у ветровитој ноћи. 
На који начин она штити и умирује лир-
ског субјекта? Усредсреди своју пажњу на 
светлост пламена свећа. Откриј симболику 
пламена, па га доведи у везу са мајчиним 
ликом. Каква се све осећања сливају у мајчин 
пољубац? 

Шта је данашња мала јава за лирског 
субјекта? Размисли, зашто је та стварност 
мала? За кога је она таква? Каква је улога мајке 
у тој јави? Како она својим пољупцем ставља 
печат на дан који је иза лирског субјекта? 

Обрати пажњу на стихове написане ита-
ликом (косим словима). Чији је то глас који 
изговара молитву? Из које перспективе он то 
чини? Зашто му је молитва толико значајна? 
Шта она доноси лирском субјекту? 

Бивши дечак
Са ким лирски субјект дели своје сећање 

на ветровиту ноћ? Размисли ко би могло 
бити лирско ти. Објасни свој закључак. 
Размисли о улози коју ветар има некада, у 
сећању лирског субјекта, и сада. Шта ветар 
симболизује? 

Истражујемо

Иван В. Лалић је један  од најзначајнијих српских песника, есејиста и 
преводилаца друге половине 20. века. Рођен је у Београду 1931. године. 
Иван В. Лалић је посебну инспирацију налазио у античком свету и Ви-
зантији. Неке од чувених збирки поезије овог песника су: Бивши дечак, 
Мелиса, Аргонаути и друге песме, Сметње на везама, О делима љубави 
или Византија, а збирке Писмо и Четири канона уврстиле су га у кла-
сике српског песништва. Лалић је добитник и најзначајнијих награда за 
поезију. Неке од њих су: Змајева награда и Нолитова награда. Умро је у 
Београду 1996. године.

Упознај аутора

Иван В. Лалић

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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Истражујемо свет књижевног дела 
– развијена и разграната тумачења 
књижевног дела која обухватају све 
његове аспекте.

Утисци о прочитаном мотивишу ученике  
да опишу свој доживљај прочитаног 
књижевног дела и слободно изнесу своја 
мишљења и запажања.
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Vergilije je rimski pesnik koji u istoriji svetske književnosti zauzima veoma 
važno mesto. Pored čuvenog grčkog pesnika Homera i njegovih epova Ilijada i 
Odiseja, Vergilije se svojim spevom Enejidа ubraja u najveće  umetničke pojave 
antičke (stare) književnosti. 

Neretko se pisci pojavljuju u delima kao književni junaci. Tako se i Vergilije 
našao u ulozi putovođe u čuvenom delu italijanske književnosti napisanom u 
periodu humanizma. 

U njemu Vergilije vodi znamenitog pisca kroz predele u kome borave duše 
umrlih, osuđene na večne paklene muke, ili osuđene na to da u čistilištu okaju 
grehe zemaljskog života.

Autor ovog jedinstvenog umetničkog ostvarenja u kome je predstavljena 
vizija podele nebeskog, večnog života na prostore pakla, čistilišta i raja zove se:

A) Frančesko Petrarka          B) Dante Aligijeri          C) Đovani Bokačo  

Zvuci proslosti

Slagalica znanja

Podvuci dijalog u navedenom odlomku iz romana Kloda Kampanja Zbogom mojih petnaest 
godina.

Zaista, ovaj mladić nije prestajao da me iznenađuje.
– Učite li latinski, matematiku? – uporno je ispitivao.
– Latinski... za sutra imam jedan težak prevod. 
– Koga? 
– Oh! Vergilije. Stihovi! 
On prsnu u smeh.
– Izgleda da vam poezija nije prirasla za srce!

Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

Vergilije

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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Систематизације 
градива од 5. до 8. 
разреда 
– кроз мапе ума и 
табеларне приказе 
ученици ће 
обновити целокупно 
знање и припремити 
се за завршни испит.

Слагалица знања 
садржи задатке који 
ученицима помажу 
да се припреме за 
завршни испит у 
основном образовању.
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нико није научен родио. Овај став је у духу 
једног старог уверења, које је блиско Доси-
теју, а то је да се човек рађа као неисписана 
плоча (lat. tabula rasa). Како се исписује та 
плоча и шта постаје њен садржај? Наведи 
примере из свог искуства – ко су они који ти 
помажу да испишеш своју плочу? Издвој три 
књиге које су утицале на твоје образовање 
или васпитање и укратко образложи зашто.

О истини
Упореди и објасни, на основу Доситејевих 

речи, наш однос према злату и према истини. 
Размисли због чега се људи некада плаше 

трагања за истином? Које особине поседује 
онај који је на путу да открије истине? Зашто 
је важно да сваку истину, ма од кога она до-
лазила, сагледамо са свих страна? Због чега у 
старој басни истина бежи и крије се од људи 
у бунару? Шта, по Доситејевом мишљењу, мо-
рамо да урадимо како бисмо били у друштву 
са истином? Протумачи смисао те алегорије. 

Какав је твој однос према истини? Да ли ти 
је лако да говориш истину? Објасни због чега. 
Како реагујеш када ти неко саопшти истину? 
Присети се пријатне и непријатне ситуације у 
којој си чула/чуо истину о себи. Опиши своје 
мисли и осећања у тој прилици.

Доситеј Обрадовић је рођен 1739. године у варошици Чакову (данашња 
Румунија). Световно име било му је Димитрије. У жељи да чита и учи, 
замонашио се у фрушкогорском манастиру Хопову и добио духовно име 
Доситеј. После неког времена закључио је да у монашком животу не налази 
одговоре на питања која га муче и схвата да их мора тражити на другом 
месту. У жељи да открије другачија знања, напушта Хопово и тада почињу 
путовања која су симбол Доситејевог живота и рада. Био је у Грчкој, бо-
равио на Светој Гори, у Албанији и на Крфу. Живео је у Бечу, Лајпцигу, 
у Венецији, Трсту, Паризу и Лондону. Све време се образовао и усаврша-
вао. Говорио је енглески, француски, италијански, грчки и немачки језик. 

Подржао је Први српски устанак и послао устаницима као помоћ половину своје скромне 
животне уштеђевине и написао дивну химну Востани Сербије, а онда се и вратио у Србију, у 
којој га је на обали Дунава свечано дочекао сам Карађорђе. Постао је његов саветодавац, први 
министар просвете и васпитач Карађорђевог сина. Основао је Велику школу и предавао у њој. 
Међу ђацима био је и Вук. Живот и прикљученија су Доситејево најпознатије и најважније 
дело. Описујући свој живот од детињства до своје 46. године желео је да, на свом примеру, 
подучи и забави младог читаоца. Доситеј Обрадовић је умро 1811. године. Сахрањен је у 
порти Саборне цркве у Београду. Његов гроб је с једне, а гроб Вука Стефановића Караџића 
с друге стране улаза у цркву.

Рекао је о себи и уметности...
Књиге, браћо моја, књиге, а не звона и прапорце!

Прокоментариши са наставницом/наставником овај Доситејев став. Најпре одгонетни ко/
шта се крије иза метафоре звона и прапорци, а потом ту тврдњу доведи у везу са Доситејевим 
временом. Размисли колико је овај став данас актуелан и образложи своје мишљење.

Научили смо о аутору

Доситеј 
Обрадовић
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Доситејево перо
Награда Доситејево перо установљена је 1997. године. Она 

се додељује аутору најбоље књиге за децу. Необичност ове 
награде лежи у чињеници да се у жирију налазе деца. У пи-
тању су ученици од првог до осмог разреда основних школа 
у Београду. Њих сто гласа за књигу која им се највише допала 
у току једне године. Распитај се ко су досадашњи добитници 
Доситејевог пера. Препоручујемо да уз помоћ наставника или 
библиотекара одабереш и прочиташ бар једну књигу која је 
награђена Доситејевим пером. 

Доситејева путовања
Чак и данас, у 21. веку, ако се само наброје места која је Доситеј посетио, у којима је 

живео, студирао или радио, читаоцу застаје дах. Само размисли како је изгледало путовати  
у Доситејево време – без авиона, аутобуса, воза или брзих аутомобила, без интернета и 
навигације. Да би схватила/схватио какав је то подвиг био, предлажемо ти да направиш 
мапу Доситејевих путовања користећи бесплатну алатку која се зове Tour Builder. Једино 
што ти је потребно да би користила/користио овај алат јесте gmail налог и добра интернет 
веза. Ако ниси сигурна/сигуран како се користи овај алат, имаш неколико врло кратких и 
једноставних видео-записа који нуде објашњење. У претраживачу укуцај how to use Tour 
Bilder и проблем је решен. Не само да можеш да исцрташ Доситејеву маршруту већ можеш 
да додајеш слике, видео-записе или кратка објашњења уз сваку одредницу. Тако ћеш боље 
схватити колико је овај човек био изузетна појава и у своје али и у наше време. Ова мапа 
ће ти бити од  користи и у даљем школовању, јер ћеш се Доситеју вратити у другом разреду 
средње школе. 

Додатни задатак

Плакета Доситејево перо

Манастир Хопово, спољашњи 
изглед и унутрашњост цркве
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ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА 

СТИЛСКЕ ФИГУРЕ КРОЗ МАПЕ УМАУ наведеним стиховима из епске народне песме Ропство Јанковић Стојана препознајеш 

алегорију. Мапе ума помажу да лакше памтиш и препознајеш различите појмове. Једну так-

ву мапу ума направили смо за алегорију. Свака сличица је упечатљив детаљ из стихова који 

граде алегорију.
По угледу на урађени пример направи мапе ума за остале стилске фигуре. Биће ти по-

требне бојице или фломастери. У празна поља нацртај слике које замишљаш док читаш 

стихове.

„Вила гњездо тица ластавица, вила га је за девет година, а јутрос га поче да развија; долети јој сив-зелен соколе од столице цара честитога, па јој не да гњездо да развија.”

„Што је небо – да је лист артије, што је гора – да су калемови. што је море – да је црн мурећеп,пак да пишем три године дана,не би’ моји исписала јада!”
(Љубавни растанак)

АЛЕГОРИЈА

ХИПЕРБОЛА

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
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Идентичне близнакиње
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Рекао је о себи и 
уметности – цитат 
или мисао писца 
покренуће ученике 
на размишљање 
и даље 
истраживање. 

АУТОРИ  

Проф. др Александар Јерков 
Катарина Колаковић  
Анђелка Петровић

Упознај аутора / научили 
смо о аутору – позив 
ученицима да сазнају више 
о писцима чија дела читају 
или да се подсете њихових 
биографија.

У РАТНО ДОБА

92

Бранимир Ћосић је рођен 1903. године у селу Штитару недалеко од 
Шапца. Врло рано је остао без оца и преселио се са мајком у Београд. 
Његова мајка била је учитељица и писац за децу, те је, како ће време по-
казати, развила љубав према књигама и писању и код сина. Током гим-
назије Бранимир Ћосић је оболео од туберкулозе, тада тешко излечиве 
болести плућа. Студирао је књижевност на Филозофском факултету у 
Београду, али студије, нажалост, није завршио јер је га је опака болест у 
томе спречила. Поред романа Покошено поље објавио је и роман Врзино 
коло и више збирки приповедака. За проучавање књижевности посебно 
је значајна његова књига Десет писаца – десет разговора, у којој је забе-
лежио интервјуе са тада најзначајнијим српским књижевницима, попут 
Милана Ракића, Милоша Црњанског и Станислава Винавера. Умро је у 
Београду 1934. године.

Упознај аутора

Бранимир 
Ћосић

Колубарска битка је, у историји Србије, једна од најславнијих битака у Првом светском 
рату. Упркос томе што због односа снага нико није очекивао, чак ни савезници Србије, српска 
војска је у величанственом контранападу који је осмислио и предводио Живојин Мишић 
извојевала победу. Цена те победе, међутим, била је врло висока. Србија је на олтар отаџбине 
принела и једну од најдрагоценијих жртава, тзв. Ђачки батаљон. 

У питању је батаљон састављен од ђака и студената – будуће интелектуалне елите Србије. 
Још недозрели дечаци и младићи, након војне обуке у Скопљу, промовисани су преко реда 
у капларе и послати  на фронт. Како их Бранимир Ћосић у роману Покошено поље описује, 
било је то четири стотине правника, филозофа, техничара, сликара, учитеља, ђака. Ђачки 
батаљон је до краја рата, нажалост, бројао много више од четири стотине ђака и студената. 
Они су у историји Србије упамћени као:

А) 1.100 каплара              Б) 1.200 каплара              В) 1.300 каплара              Г) 1.400 каплара
Заокружи слово испред тачног одговора.

Звуци прошлости

Ђачки батаљон

У РАТНО ДОБА
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тим местима у песми инсистира на употреби 
другог лица. Какав је тон лирског субјекта? 
Која га осећања обузимају? Обрати пажњу 
на метафорично значење речи бедем. Шта 
је симболично представљено прерастањем 
камена у бедем? Протумачи завршне стихо-

ве песме. Како разумеш мисао која одзвања 
у страшној ломљави борбе? Да ли се она 
односи на одређени историјски тренутак? 
Образложи свој одговор. Како се домовина 
штити и воли у савременом тренутку?

Асонанца је фигура звука која се среће у поезији, ретко у прози. Песници свесно и намерно 
нагомиловају самогласнике, узастопно их понављају унутар једног стиха како би постигли 
ефекат милозвучности или еуфоније. 

Алитерација се, такође, чешће среће у поезији или у пословицама, него у прози. Алитерација 
је нагомилавање сугласника или сугласничких група у истој реченици или стиху. Тако се 
постиже снажан ефекат, тј. стих постаје експресивнији (изражајнији). 

Асонанца и алитерација се често јављају једна уз другу као у овој песми:

Векова тавних то су трагови,
Те црне боре, мрачне пећине;
А камен овај, кô пирамида

Подсетник

Ђура Јакшић је рођен 1832. године у свештеничкој породици у Срп-
ској Црњи код Кикинде. На крштењу је добио име Георгије. Овај велики 
српски писац опробао се у сва три књижевна рода: писао је и песме, и 
приповетке, и драме, а био је и велики ликовни стваралац. У српској књи-
жевности XIX века заслужено место добио је песмама: Поноћ, На Липару, 
Отаџбина, Вече, Орао; приповеткама: Комадић швајцарског сира, Сирота 
Банаћанка, и драмама: Јелисавета, кнегиња црногорска и Станоје Главаш, 
као и другим делима. Сликарству се учио у Темишвару, Пешти, Бечу и 
Минхену. Био је страствен бунтовник и борац за идеале. Са непуних 17 

година учествовао је у револуцији 1848/1849. године. Неуспех револуције га је веома погодио.  
Изузетно је тешко живео и једва довољно зарађивао да прехрани своју прилично бројну 
породицу. Због тога је обављао разне послове, био је учитељ, али и коректор у Државној 
штампарији, где га је и задесила смрт. Ђура Јакшић је један од најзачанијих српских писаца 
романтизма. Умро је у Београду, 1878. године. 

Научили смо о аутору...

Ђура Јакшић

Рекао је о себи и уметности 
Ја сам стена, / о коју се злоба мори, / светска чуда и покори.

(Ја сам стена)

У РАТНО ДОБА
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Роман је највећа савремена епска прозна врста. Приповедање у роману обликује сложену 
фабулу и добро развијене ликове; преплићу се различити догађаји са много укрштања разно-
врсних токова и облика приповедања, преокрета и заплета, са променама тачака гледишта и 
језика којима говоре ликови или приповедач. Постоје различите врсте романа: роман лика, 
психолошки роман, друштвени, историјски, роман са кључем, авантуристички, љубавни, 
детективски, научнофантастични роман. Која врста романа је теби омиљена?

Подсетник

Да се не заборави
У договору са наставницима историје и српског језика направите 

пано или презентацију које бисте посветили чувеном Ђачком батаљону. 
Помоћу интернета пронађите слике Ђачког батаљона или појединих 
ђака. Истражите има ли међу припадницима овог чувеног батаљона 
имена која су вам данас позната. Одаберите одговарајуће стихове ро-
дољубивих песама које, по вашем мишљењу, истичу величину и жртву 
тих младих људи. Распитајте се где се налазе споменици које је Србија 
подигла Ђачком батаљону, постоје ли улице које су назване њему у част 
или основне школе с тим именом. Истражите због чега је за историју 
Србије у Првом светском рату значајно француско село Жозије. Ако 
ваш рад прерасте у више различитих паноа, приредите изложбу у холу 
школе у време новембарског обележавања Дана примирја у Првом 
светском рату. Посетиоцима изложбе можете, као успомену, поклонити 
беџеве направљене за ову прилику. У томе вам могу помоћи наставници 
ликовне културе или информатике. 

Додатни задатак

Наталијина рамонда, 
симбол Дана примирја 
у Првом светском рату 
који се обележава  
11. новембра

Слагалица знања

У ком је књижевном делу, које си читала/читао у седмом разреду, описано страдање 
крагујевачких ђака у Другом светском рату?

Назив дела: _________________________________________________________

Име и презиме аутора: ________________________________________________

У РАТНО ДОБА
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Ђура Јакшић је у историји српске књижевности и 
културе запамћен као велики песник и сликар, а често 
се истичу његова бунтовничка природа, свестраност 
и даровитост. Овај песник и сликар живео је у Ска-
дарлији, чувеној боемској четврти Београда, која је 
окупљала познате српске књижевнике и уметнике. Ђура 
је био славни боем иза кога су остале бројне духовите 
анегдоте, а данас је у Скадарлији испред његове куће, у 
којој се одржавају промоције књига, књижевне вечери 
и изложбе, његов споменик.  Након слома идеала у које 
је веровао, неуспеха у револуцији чији је био учесник, 
тешког и исцрпљујућег рада, смрт је Ђуру Јакшића за-
текла у сиромаштву и потпуној отуђености. 

Погођен одласком једног песничког генија какав је 
био Ђура Јакшић, његов пријатељ је написао песму. Бу-
дући да је и сам био велики песник, овај Јакшићев савременик је своје дело испевао у спомен 
значајним личностима српске прошлости којима будући нараштаји треба да се поносе и чије 
путеве треба да следе. Сазнај о ком песнику је реч.

Песму поводом смрти Ђуре Јакшића написао је:
А) Бранко Радичевић                          Б) Јован Јовановић Змај                        В) Лаза Костић

Заокружи слово испред тачног одговора.

Звуци прошлости

Споменик Ђури Јакшићу испред 
његове куће у Скадарлији

Скулптуре Ђуре Јакшића
Широм Србије постоје споменици који чувају сећање на наше велике књижевнике, 

научнике и уметнике. Истражи где се у Србији налазе споменици или скулптуре Ђуре 
Јакшића. Посебну пажњу обрати на дело познатог вајара и скулптора које се налази у два 
истоветна примерка у два различита града. Направи презентацију о изабраним скулптурама 
Ђуре Јакшића, представи их одељењу, напомени ко су аутори ових дела и издвој градове 
у којима се оне налазе.

Додатни задатак

Слагалица знања

Заокружи слова испред назива родољубивих лирских песама.

а) Плава гробница                  б) Вече                  в) Божур
г) Међу својима                       д) Грачаница       ђ) Село

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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Додатни задатак 
подстиче ученике 
да на другачији и 
креативан начин 
истраже, допуне  
и обогате сазнања 
до којих су дошли 
на часу. 

Звуци прошлости 
– енциклопедијске 
одреднице које 
су тематски или 
мотивски повезане 
са делом које се 
обрађује. Ученици 
се мотивишу 
на додатно 
истраживање 
литературе и других 
извора знања како 
би открили одговор.



АУТОРКЕ 

Данијела Милићевић  
Сунчица Ракоњац Николов

ГРАМАТИКА 
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88

6

•  Радни уџбеник са више од 600 задатака  
различитих нивоа постигнућа.

•  У анализи језичких појава полази се од познатог и 
постепено, негујући аналитичко-синтетичко мишљење, 
долази се до непознатог. 

•  Језичке појаве обрађују се на примерима из 
свакодневног живота, као и на примерима књижевних 
дела обрађених у осмом разреду.

•  Бројни језички примери којима се ученици 
оспособљавају да избегну честе грешке које се сусрећу  
у говору или писаној комуникацији,  
посебно у савременим облицима комуникације,  
као што су имејл, вибер поруке, СМС и слично.

•  Дефиниције изложене поступно и јасно,  
идући принципом од познатог ка непознатом.

•  Графичко-ликовним изразом, уџбеник је  
по мери данашњих генерација.

У анализи језичких 
појава, усвајању новог 
градива или обнављању 
и проширивању знања 
из претходних година 
негује се принцип 
поступности, од 
познатог ка непознатом.

ЛЕКСИКОЛОГИЈА
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ЈЕДНОЗНАЧНОСТ И 
ВИШЕЗНАЧНОСТ РЕЧИ

Напиши шта означавају подвучене речи у реченицама.

Децо, обишли смо 
музеј и сазнали много 
занимљивих ствари из 

уметности.  

_____________________________________________________________

• Добио сам два дивна поклона за рођендан.

_____________________________________________________________

• Данас ћемо вежбати падеже на часу српског језика.

_____________________________________________________________

• Ђорђе је купио дуксерицу која ми се много допала.

_____________________________________________________________

• Купила је три и по килограма малина да направи колач и сок. 

_____________________________________________________________

Уочаваш да је у свакој реченици подвучена само једна реч. Свака од 
тих подвучених речи има само једно, основно значење. 

Речи у нашем језику које могу имати само једно, основно значење називају 
се једнозначне речи. У једнозначне речи најчешће спадају: бројеви, мерне 
јединице, речи из страних језика, стручне речи (термини), као и многи глаголи 
и именице које означавају предмете.

ЛЕКСИКОЛОГИЈА

163

1. а)  Од понуђених глагола изабери онај који може стајати уз сваку од датих именица и до-
пиши га на линију. 

ходати, читати, положити, нахранити, разговарати

 __________________ наду, оружје, испит, руже 

б) Образложи зашто си изабрао/-ла тај глагол.

 ___________________________________________________________________________

в) Напиши реченице у којима ћеш употребити написани глагол са сваком од датих именица.

1.  ______________________________________________________________________  

2. _______________________________________________________________________  

3.  ______________________________________________________________________  

4.  ______________________________________________________________________  

Зарони и знање изрони!

Речи које поред свог основног могу имати још једно или више значења 
повезаних са основним значењем речи називају се вишезначне. Језичка 
појава која указује на то да једна реч може имати више значења назива се 
вишезначност или полисемија.

Напиши поред сваке реченице шта означава подвучена реч у њој.

• Обрисао је руком зној са чела. _______________________________  

• Био му је десна рука у свим пословима. ________________________  

• Сазнали смо из прве руке о том догађају. ______________________  

• Маријани данас иде све од руке. ______________________________  

• Довешће их у ред чврста рука. _______________________________  

Запазио/-ла си да реч рука у наведеним реченицама има више значења. 
Основно значење речи рука гласи: горњи екстремитет код човека, од 
рамена до врха прстију. То је део тела помоћу којег човек обавља низ 
послова и радњи. Према том основном значењу речи и функцији коју 
рука има у свакодневном животу, јавила су се и друга значења исте речи 
у реченицама.  

Подвуци реченицу у којој се глагол прочитати јавља у основном 
значењу.

•  Чинило јој се, док је тако гледа продорним плавим очима, да јој је 
прочитао мисли.

•  Ми смо прочитали најновији роман за младе, препоручен на Сајму 
књига. 

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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Обрати пажњу на подвучене реченичне чланове. 

Мирко и Мила ће ићи на излет у петак или суботу.

     СУБЈЕКАТ                       ПРИЛОШКА ОДРЕДБА ЗА ВРЕМЕ

Функцију субјекта обављају и Мирко и Мила, а прилошку одредбу за 
време обе истакнуте речи повезане везником или.

Када више речи међусобно не зависе једне од других, а заједно врше 
исту службу, налазе се у напоредном односу. У напоредном односу се могу 
наћи и независне предикатске реченице у оквиру комуникативне реченице.

НАПОРЕДНИ ОДНОСИ  
МЕЂУ РЕЧЕНИЧНИМ ЧЛАНОВИМА И МЕЂУ  

НЕЗАВИСНИМ РЕЧЕНИЦАМА

Помоћ пријатеља

Независносложена реченица је сложена комуникативна реченица састављена од 
независних предикатских реченица.

Следећа табела ће ти помоћи да се сетиш напоредних односа и њихо-
вих везника.

НАПОРЕДНИ  
ОДНОСИ ВЕЗНИЦИ ПРИМЕРИ

САСТАВНИ И, ПА, 
ТЕ, НИ, 
НИТИ

међу ре-
ченичним 
члановима

На плажу смо понели сунцобран и душек.
Нисам видела ни Милана ни Душана.
Одговарао сам одлучно и тачно.

међу неза-
висним ре-
ченицама

Купили смо поклон и кренули код Марка.
Прво урадим домаћи задатак, па изађем напоље.
Није отишао на тренинг нити се јавио тренеру.

РАСТАВНИ
ИЛИ

међу ре-
ченичним 
члановима

За ужину ћу купити лимунаду или сендвич.

међу неза-
висним ре-
ченицама

Јави се или пошаљи поруку!

СУПРОТНИ А, АЛИ, 
НЕГО, 
ВЕЋ, НО

међу ре-
ченичним 
члановима

Дружили смо се у парку, а не код куће.
После меча смо били задовољни, али уморни.
Нећу доћи у среду, него у четвртак.

међу неза-
висним ре-
ченицама

Нисмо отишли у биоскоп, већ смо остали код куће.
Било је идеално време за пливање, но нисмо оти-
шли на базен.
Током зимског распуста сам прочитао две књиге, 
али нисам водио дневник читања.

СИНТАКСА

155

Зарони и знање изрони!

1. Подвуци реченичне чланове у напоредном односу.

Ми ћемо посетити Народни музеј или Народно по-
зориште, али нећемо тог дана ићи у Етнографски  музеј.

2.  Одреди врсту напоредног односа и службу коју истакнути реченични чланови имају у 
реченици.

Напоредни однос Служба реченичних чланова

Нисмо се надали ни победи ни 
поразу.

У град ћу ићи бициклом или 
аутобусом, али аутом сигурно 
нећу због превелике гужве.
Марко ће рођендан 
прославити у биоскопу, а не у 
куглани као прошле године.

 
3. Повежи назив напоредног односа са реченицом у којој се јавља тај напоредни однос.

а)  Пронашли смо сјајно место за окупљање,  
али никако да се видимо сви заједно. САСТАВНИ

б)  Сви смо се прво послужили соком, РАСТАВНИ
па онда прешли на сендвиче. СУПРОТНИ

в) Или ћу уписати школу скијања или ћу наставити да се санкам. 

4.  Подвуци предикате, усправним цртама подели комуникативну реченицу, а потом одреди 
напоредне односе међу независним предикатским реченицама.

На турниру смо победиле две екипе и пласирале се у полуфинале, али нас је победила 
екипа суседне школе.

1–2  ____________________________________

2–3  ____________________________________

5. Заокружи слово испред реченице у којој уочаваш раставни однос.

а) Нити слуша, нити разуме шта говорим.
б) Или пођи са мном, или остани код куће.
в) Не критикуј, већ помози.

Народни музеј 
у Београду

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
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због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
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својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
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због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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232 СТРАНE

Задаци у Граматици су јасни и разумљиви, прецизни и 
пажљиво осмишљени; захтевају различите приступе у 
изради; нуде различите нивое сазнавања; свеобухватни су и 
често вишеструких захтева; разноврсни су; веома садржајни. 
Уопштено, посматрани задаци су поступни у свакој области 
крећући се од лакшег ка тежем; наговештавају постојање 
наредног нивоа у сазнавању. Прилагођени су узрасту и изнети 
у духу времена; креативни су и иновативни; оригиналношћу у 
приступу изазивају радозналост и трагање; изискују залагање 
ученика; мотивишу на континуираност у раду.

Др Наташа Иветић,  
ОШ „Душан Васиљев”, Кикинда

Рекли су о  
нашим уџбеницима...

ЛЕКСИКОЛОГИЈА
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У ову врсту енциклопедија спада и Енцикло-
педија кул чињеница из света око нас, која на 
занимљив начин представља и објашњава разне 
појмове из свакодневног живота.

Посебно је занимљива Енциклопедија свезнања, 
о развоју људске цивилизације, у седам основних 
тематских целина, са преко 2.000 фотографија.

Енциклопедије које можеш потражити и у њима 
открити низ занимљивих ствари су:

Мала српска енциклопедија, Чудесна дела људ-
ских руку, Чудесна дела природе, Човек, велика 
илустрована енциклопедија, 100 најлепших на-
ционалних паркова на свету, 1000 чуда природе.

Појединачне енциклопедије садрже податке из 
једне области науке. Такве енциклопедије су реци-
мо: Дечја енциклопедија о диносаурима, Дечја 
енциклопедија о животињама, Свемир итд.

Корак даље

У свету има много лексикографских кућа, а најпознатија међу њима је Ла-
рус (Larousse) из Француске. Назив је добила по Пјеру Ларусу (Pierre Larousse), 
француском лексикографу и енциклопедисти из 19. века, који је обновио пројекат из 
доба просвећености у 18. веку. Свуда у свету Ларус је симбол за најбоље енциклопедије 
које се преводе на многе језике света. На наше просторе ово име дошло је за време 
Првог светског рата и након њега, када су се многи наши интелектуалци образовали 
у Француској. 

По моделу Ларусових енциклопедија у Србији је организован издавачки подухват 
Велика општа илустрована енциклопедија Larousse I–V томова. На овом пројекту 
је радило око тридесет професора Београдског универзитета у својству уредника, а 
сваки тим је имао своје преводиоце, лекторе и редакторе. ПРАВОПИС
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Језичке смицалице

При преношењу полусложеница из реда у ред, цртица се пише и на 
крају, и на почетку следећег реда.

•  Зимски распуст смо провели на Шар- 
-планини. 

Зарони и знање изрони!

1.  Допиши црту или цртицу тамо где недостају.

а) Кренули смо како смо се и договорили рано ујутру.
б) Српскословенски језик је био у употреби 12 18. века.
в) Учили смо о српско турским ратовима.

2. Напиши Т ако је тврдња тачна или Н ако је нетачна.

Црту можемо писати уместо цртице.

Цртица се користи са значењем ОД – ДО

Црта се употребљава уместо наводника у управном говору.

Кутак за моје примере

Напиши две реченице, у једној употреби црту, а у другој цртицу.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Шар-планина

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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Корак даље – намењен је онима 
који желе да прошире своје знање 
и сазнају више о појмовима који 
се обрађују у лекцији, као и онима 
који су радознали или се спремају 
за такмичења.

Језичке 
смицалице – 
помажу ученицима 
да избегну честе 
грешке приликом 
примене стеченог 
знања.

Кутак за моје примере 
– на занимљив и 
маштовит начин 
ученици ће применити 
своје знање, повезати 
га са искуством, 
свакодневним животом, 
али и са другим 
предметима.

Помоћ пријатеља –  помаже ученицима да лакше науче и 
упамте граматичке садржаје.

Зарони и знање 
изрони! – бројни 
задаци за 
увежбавање тек 
усвојеног градива.

Дефиниције су изложене 
поступно и јасно, речником 
примереним узрасту 
ученика.



ГРАМАТИКА 88АУТОРКЕ 

Данијела Милићевић  
Сунчица Ракоњац Николов
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ИСТОРИЈА ЈЕЗИКА

ТЕСТ

1. Ко се обратио Византији за помоћ у описмењавању Словена?

_____________________________________________________________

2.  Које године су браћа Ћирило и Методије почели да шире хришћанство 
и писменост међу Словенима?

________________ 

3. Напиши назив првог и другог словенског писма. 

_____________________________________________________________

4. Који је најстарији сачувани спис на српскословенском језику?

_____________________________________________________________

5. Спој називе дела писаних српскословенским језиком на левој страни 
са њиховим писцима на десној страни. 

Слово љубве   Свети Сава
Житије Светог Саве  монахиња Јефимија
Житије Светог Симеона  Теодосије
Похвала кнезу Лазару  деспот Стефан Лазаревић  

6.  Заокружи називе два дела којa су писанa ћирилицом на српскословен-
ском језику са елементима народног језика.

Житије Светог Симеона  Повеља Кулина бана      

Житије Светог Саве  Душанов законик

7.  Којим писмом су писали Свети Сава, Доситеј Обрадовић и Вук Сте-
фановић Караџић?

а) глагољицом         б) латиницом         в) ћирилицом 

8.  Наведи имена двојице учитеља који су ширили писменост код Срба на 
рускословенском језику. 

_____________________________________________________________

9.  Како се назива језик који је настао у другој половини XVIII века код 
Срба и представља мешавину рускословенског и народног српског 
језика?
 

(ИСТОРИЈА ЈЕЗИКА)

_____________________________________________________________
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ИСТОРИЈА ЈЕЗИКА

10. Наведи три писца који пишу дела на славеносрпском језику.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

11.  Попуни табелу тако што ћеш навести хронолошким редоследом све 
књижевне језике код Срба који су дати у низу:

рускословенски, старословенски, славеносрпски, народни српски језик, 
српскословенски

  
12. На реформи ћирилице радили су:

а) Доситеј Обрадовић и Јован Рајић
б) Ђура Даничић и Петар Петровић Његош
в) Сава Мркаљ и Вук Стефановић Караџић

Заокружи слово испред тачног одговора.

13.  Поред назива сваког издања Српског рјечника напиши имена сарад-
ника Вука Стефановића Караџића који су му помагали у превођењу 
речи са српског на латински и немачки језик.

Прво издање Српског рјечника  _______________________________

Друго издање Српског рјечника  _______________________________
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Име и презиме Назив дела
Песме

Петар Петровић Његош
Ђура Даничић

превод Новог завјета

15. Који су изговори ушли у основицу српског књижевног језика?

_____________________________________________________________ 

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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ПОДСЕТНИК
ИСТОРИЈА ЈЕЗИКА   

Словени су у својој прапостојбини говорили језиком који се данас у науци 
назива прасловенски језик.

Први књижевни језик свих Словена био је старословенски.

Прво словенско писмо је глагољица. Осмислила су га браћа Ћирило и 
Методије.

За почетак словенске писмености узима се 863. година.

Друго словенско писмо је ћирилица. Осмислили су га ученици Ћирила и 
Методија.

Измене које су словенски преписивачи уносили у старословенски језик из 
својих језика (говора) називају се редакције. 

Српска редакција старословенског језика назива се српскословенски језик.

Најстарији сачувани спис на српскословенском језику јесте Мирослављево 
јеванђеље, настало у XII веку.

Световни списи сачувани на српскословенском језику су Повеља Кулина 
бана, настала у XII веку, и Душанов законик, настао у XIV веку.

Најзначајнији писци и дела на српскословенском језику су: Свети Сава, 
Житије Светог Симеона; Стефан Првовенчани, Житије Светог Симеона; 
Доментијан, Житије Светог Саве; Теодосије, Житије Светог Саве; 
Јефимија, Похвала кнезу Лазару и деспот Стефан Лазаревић, Слово љубве.

Након Велике сеобе Срба, 1690. године, код Срба је у употреби 
рускословенски језик. 

Две најпознатије руске школе код Срба у првој половини XVIII века биле 
су Латинска и Славјанска школа. Прву је предводио Емануил Козачински, а 
другу Максим Суворов.

Наши најпознатији писци који су писали рускословенским језиком су 
Христифор Жефаровић и Јован Рајић.
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ШТОКАВСКО НАРЕЧЈЕ

ЕКАВСКИ ИЗГОВОР ИЈЕКАВСКИ ИЗГОВОР ИКАВСКИ  
ИЗГОВОР

СТАРИЈИ  
ГОВОРИ МЛАЂИ ГОВОР СТАРИЈИ  

ГОВОР МЛАЂИ ГОВОР

ПРИЗРЕНСКО- 
-ТИМОЧКИ

ШУМАДИЈСКО- 
-ВОЈВОЂАНСКИ

ЗЕТСКО- 
-РАШКИ

ИСТОЧНОХЕР-
ЦЕГОВАЧКИ

КОСОВСКО- 
-РЕСАВСКИ 

У другој половини XVIII века настао је славеносрпски језик. Он представља 
мешавину рускословенског и српског народног језика, али има елементе 
српскословенског и књижевног руског језика. Најпознатији писци који су писали 
овим језиком су Захарија Орфелин, Доситеј Обрадовић, Јован Рајић и други.

Вук Стефановић Караџић је рођен 1787. године. У наставку је дата хронологија 
најважнијих догађаја из његовог живота.

• 1813. године одлази у Беч и упознаје Словенца Јернеја Копитара, цензора за 
словенске језике на Бечком двору.

• 1814. објављује Малу простонародњу славеносербску пјеснарицу, прву штампану 
збирку народних песама, и Писменицу сербскога језика по говору простога 
народа написану, прву штампану граматику српског језика.

• 1818. године објављује прво издање Српског рјечника, које је имало преко 26.000 
речи. Речи је са српског на латински и немачки преводио Јернеј Копитар.

• 1836. године објављује Српске народне пословице и уводи сугласник Х у српски 
језик.

• 1847. – година победе Вукове реформе: Бранко Радичевић објављује Песме, 
збирку лирских песама, Петар Петровић Његош драмски спев Горски вијенац, 
Ђуро Даничић филолошку расправу Рат за српски језик и правопис, а Вук 
Стефановић Караџић превод Новог завјета. Сва дела су била писана народним 
српским језиком.

• 1850. године одржан је Бечки књижевни договор о заједничком језику Срба и 
Хрвата.

• 1852. године објављује друго издање Српског рјечника са 47.500 речи. На изради 
овог издања помаже му Ђура Даничић.

• 1864. године умире у Бечу. Касније је сахрањен у порти Саборне цркве поред 
Доситеја Обрадовића.

Вукова реформа је званично прихваћена у Србији 1868. године.

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
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својих родитеља. Тако је са 
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сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
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Ово је матријархат, а вођа је 
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ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
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лежу из јаја или рађају живи.
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Нов приступ у обради области Историја језика,  
јединствен стриповни приказ.

Тест на крају области Историја језика – провера знања, 
симулација завршног испита у основном образовању.

Прегледни подсетник наученог градива. 
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МИСИЈА ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА

Подсети се лекција из историје и географије о Старим Словенима и 
њиховом досељавању на Балканско полуострво. 
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Прапостојбина Словена
Јужни Словени
Западни Словени
Источни Словени
Правци сеобе Словена

ЛЕГЕНДА

Које су области пре Велике сеобе насељавали Стари Словени?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Зашто су морали да напусте своју прапостојбину?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Које групе Словена су настале након Велике сеобе Словена? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

После досељавања на Балканско полуострво, Стари Словени су се 
сусрели са проблемима који су се тицали њиховог опстанка, а једно од 
кључних питања за опстанак било је и питање језика.

Досељавање 
Старих Словена 

(приказ 
територије)
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Прича о настанку првог књижевног језика Словена почиње овако.

Данас се у науци о језику говорни језик Старих Словена назива прасло-
венски, а књижевни језик старословенски.

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка

143

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
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МАЛИ ПОЈМОВНИК СЛОВЕНСКИХ БОГОВА 

И РЕЧИ У КОЈИМА СЕ ЧУВА СЕЋАЊЕ НА ЊИХ 

О пореклу једног народа, о његовој религији, митологији и култури много се може сазнати из 

језика. Зато се за језик каже да је чувар порекла народа. Стари Словени су били многобожачки 

народ, веровали су у више богова. Основне информације о њима сазнаћеш из овог додатка. 

Открићеш, такође, да многе речи које се данас користе у српском језику воде порекло из језика 

Старих Словена.

Перун је у словенској митологији бог грома. У 

хришћанству га је заменио Свети Илија Громов-

ник. Име овог словенског божанства налази се у 

основи многих имена и назива, рецимо у имену 

биљке перуника, презимена Перуничић и Пе-

руновић и слично. 

Јаровид (Јаровит) 
бог је љутње и рата. 

Синоними за реч 
љутња су срџба, 
бес или јарост, што 

асоцира на име и 
функцију овог бога 

код Старих Словена. 

Често се за велику 
топлоту или жегу 
каже и јара.

Триглава су Словени замишљали као бога са три главе 

које, највероватније, представљају небо, земљу и подзем-

ни свет. Једна планина у Словенији носи име по њему. 

Присети се народне епске песме Женидба Душанова коју 

си читао/-ла у петом разреду. Како се назива митско 

биће са три главе које се у њој помиње?

Стрибог
је бог воде 
и вазду-
ха. Корен 
глагола 
звиждати
налази се 
у основи 
имена 
овог бога. 

Јаровид (Јаровит) 
бог је љутње и рата. 

Синоними за реч 
љутња су срџба, 
бес или
асоцира на име и 
функцију овог бога 

код Старих Словена. 

Често се за велику 
топлоту или жегу 
каже и 

Триглава су Словени замишљали као бога са три главе 

19

ИСТОРИЈА ЈЕЗИКА

Дајбог или
Дажбог је бог 
Сунца и ватре. 
Негде га још на-
зивају и Коледо. 
Реч дажд је ста-
ра реч за кишу.

Морена или Маре-
на је богиња зиме и 

таме. Она је Веснина 

супротност. Отуда 
реч у нашем језику
морити, у значењу 
мучити, или ноћна 
мора, за ружан и 
страшан сан.

Мокоша је 
била зашти-
тница жена и 
богиња плод-
ности.

Лада је 
богиња 
љубави и 
лепоте. 

Велес је бог 
свега што је ве-
зано за биљни 
и животињски 
свет, вегетацију 
уопште. Један 
град у Македо-
нији носи име 
овог божан-
ства.

Световид (Свен-
товит) бог је који 
има четири главе 
којима гледа на 
све четири стра-
не света. Био је 
веома моћан и 
цењен код Сло-
вена и њему је 
приношено нај-
више жртава. 

 је бог 
Сунца и ватре. 
Негде га још на-
зивају и Коледо. 

 је ста-
ра реч за кишу.

приношено нај-
више жртава. 

била зашти-
тница жена и 
богиња плод-

Велес
свега што је ве-
зано за биљни 
и животињски 
свет, вегетацију 
уопште. Један 
град у Македо-
нији носи име 
овог божан-
ства.

 Маре-
 је богиња зиме и 

таме. Она је Веснина 

супротност. Отуда 
реч у нашем језику

, у значењу 
мучити, или ноћна 

Лада је 
богиња 
љубави и 
лепоте. 

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот- пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.
ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин- ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из- гледају као умањена копија својих родитеља. Тако је са већином гмизаваца, птица и сисара, чији младунци се из- лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се састоји од више женки које су у сродству и њихових младунаца. Ово је матријархат, а вођа је обично старија женка
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И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
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које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 

близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 

идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 

ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 

смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 

због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-

ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 

особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 

не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-

гледају као умањена копија 

својих родитеља. Тако је са 

већином гмизаваца, птица и 

сисара, чији младунци се из-

лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 

састоји од више женки које су у 

сродству и њихових младунаца. 

Ово је матријархат, а вођа је 

обично старија женка
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И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-

пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 

материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 

које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 

близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 

идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 

ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 

смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 

због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-

ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 

особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 

не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-

гледају као умањена копија 

својих родитеља. Тако је са 

већином гмизаваца, птица и 

сисара, чији младунци се из-

лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 

састоји од више женки које су у 

сродству и њихових младунаца. 

Ово је матријархат, а вођа је 

обично старија женка
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И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот- пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.
ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин- ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из- гледају као умањена копија својих родитеља. Тако је са већином гмизаваца, птица и сисара, чији младунци се из- лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се састоји од више женки које су у сродству и њихових младунаца. Ово је матријархат, а вођа је обично старија женка
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Мали појмовник 
старих словенских 
богова са 
илустративним 
материјалом који 
ученици лако 
усвајају.



АУТОРКЕ  
Катарина Колаковић 
Анђелка Петровић 
Сунчица Ракоњац Николов 
Данијела Милићевић

ГРАМАТИКА

88РАДНА СВЕСКА 

11

•  Први пут на нашем тржишту,  
методички обрађена радна свеска.

•  Сва питања из језика и књижевности дата  
су према моделу питања која долазе  
на малој матури. 

•  Потпуно нова питања која се не појављују ни у 
једном делу комплета, ни у читанци ни  
у граматици, нити у дигиталном уџбенику.

•  Више од 400 задатака.

•  Графичко-ликовним изразом, уџбеник је 
осмишљен по мери садашњих генерација.

На крају радне свеске налази се 5 тестова 
којима се симулира завршни тест  
у основном образовању.

Решења тестова дата према кључу  
како се решавају и тестови  
на завршном испиту.
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ГРАМАТИКА

ОД СВЕТОГ САВЕ ДО ДОСИТЕЈА  
ОБРАДОВИЋА

1.  Прочитај одломак из једног књижевног дела које си читао/-ла у седмом 
разреду, па одговори на постављена питања.

„И подигавши руке своје блажени, положи их на врат мој грешни, и поче 
плакати жалосно, и слатко целовање дарујући ми поче говорити: – Чедо моје 
вазљубљено, светлости очију мојих, и утехо и чувару старости моје. Ево већ 
приспе време нашег растанка. А ти, чедо, не тугуј гледајући моје разлучење, 
јер ова је чаша свима заједничка. Јер ако се овде растајемо, тамо ћемо се опет 
састати, где више нема растанка.”

а)  Напиши име књижевног лика и историјске личности чије су речи цити-
ране на самрти.

 __________________________________________________________

б)  Ко је приповедач у овом одломку? Кога наведени књижевни лик назива 
чедом?

 __________________________________________________________

в) Наведи назив књижевног дела из којег је дат одломак.

 __________________________________________________________

г) Којим језиком је писано наведено дело?

 __________________________________________________________

2.  Подвуци у одломку из претходног питања све речи из српскословенског 
језика које су некада биле у употреби, а данас се више не користе у српском 
књижевном језику.

3.  Наведи назив књижевног језика који је 
био у употреби код Срба након Велике 
сеобе Срба под патријархом Арсенијем 
III Чарнојевићем, 1690. године, а ин-
тензивно се користио у првој половини 
XVIII века.

 _____________________________

 _____________________________

 _____________________________

 _____________________________

Арсеније III 
Чарнојевић
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ГРАМАТИКА

4.  Повежи имена писаца у левој колони са називима њихових дела у десној 
колони. 

Христифор Жефаровић• • Бој змаја с орлови
Јован Рајић• • Стематографија

• Историја разних словенских народов

5. Обој кружић испред тачног одговора.

Славеносрпски језик је представљао мешавину:

  руског и старословенског језика;
  рускословенског и старословенског језика;
  српскословенског и руског језика;
  рускословенског и српског народног језика, са елементима српско-
словенског и књижевног руског језика.

       
6.  Напиши на линији испод сваког скупа име и презиме писца на славено-

српском језику на кога се односе дати подаци.

     

Име и презиме писца: ______________________________________ 

 

Име и презиме писца: ______________________________________ 

• познати калиграф
• аутор првог српског буквара
• познати бакрорезац
•  приредио и штампао прво дело на сла-

веносрпском језику – Славено-сербски 
магазин (Славеносрпски магазин)

• први српски полиглота
• отворио је Велику школу у Београду
• просветитељ
• залагао се за писање на народном језику
• први министар просвете у Србији
• аутор аутобиографије Живот и прикљу-
ченија

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
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близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
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Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
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Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
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ПРИПРЕМАМО СЕ ЗА  
МАЛУ МАТУРУ

ТЕСТ 5
Подсети се одломка из текста Данила Киша под називом Ноћ и магла. Одломак имаш у читанци. 

Затим усредсреди своју пажњу на постављене захтеве.
 

1. Обој кружиће испред тачних одговора.

Младић се враћа у место свог детињства и одрастања да би посетио:

  своје родитеље             своју учитељицу             своју сестру             своју симпатију

2.  Како се зове младић који је, како каже, у трагању за изгубљеним дечаком?
Обој кружић испред тачног одговора.

  Емил Риго             Андреас Сам             Бела Хорват             Ото Риго

3.  Зашто младић своје путовање у место детињства и одрастања назива малим ходочашћем?

Обој кружић испред тачног тумачења.

  Младић је у своје село дошао колима, са шофером. Он жели да покаже сељанима да је постао 
богат и утицајан.

  Младић настоји да се сретне са Јулијом Сабо и увери се да она више није вредна његових 
осећања.

  Младић жели да обнови сећање на своје село и сељане уз које је одрастао. Успомене су за 
њега као светиња.

  Младић упорно тражи Марију Риго да би јој доказао да је постао важан човек. Тако би јој 
се осветио за понижење из детињства.

4. Обој кружић испред тачног одговора.

Текст Данила Киша Ноћ и магла је:

  трагедија             једночинка             ТВ драма             сатирична драма

5.  Обој кружић испред стилске фигуре коју уочаваш у подвученом примеру.

Да однесе све моје муком стечене паре, које чувам...

  персонификација             метонимија             хипербола

6.  Упиши назив стилске фигуре коју препознајеш у подвученом делу реченице.

Довољно ми је било да зажмурим и да се сетим реке  крај села, Грофовске шуме, познавао сам 
свако дрво, сваки жбун, сваки цвет... И, ето, долазим у село и препознам одмах неке људе, гледам 
их и смешкам се. 

Стилска фигура: ________________________________________
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7. Подвуци дидаскалије.

МАРИЈА РИГО (хладно): Ја сам.
МЛАДИЋ: Могу ли да уђем? (Хвата за кваку)
МАРИЈА РИГО: Опростите, али... с ким имам част?

8.  Прочитај реченицу која ће те подсетити на приповетку коју си читала/читао у 5. разреду. 

Сећам се, увек си ишао са неким својим псом, вршљао си тамо на обали река...

Како се зове дечаков пас о ком Марија Риго говори?

Обој кружић испред тачног одговора.

  Јаблан             Рудоња             Динго             Аја

9.  Међу наведеним књижевним делима обој кружиће испред оних које је написао Данило Киш.

  Еолска харфа             Аска и вук             Дечак и пас             Чудесна справа

10.  У неколико правописно и граматички исправних реченица објасни значење наслова – Ноћ и 
магла – у контексту одломка који имаш у читанци.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

11.  Одреди каква је следећа реченица према комуникативној функцији. Обој кружић испред 
тачног одговора.

Господе Боже, како се нисам сетила раније!

  жељна             узвична             заповедна

12. Одреди службу подвучених речи.

Срео је  своју прву љубав, Јулију, и није је препознао, него је сав претрнуо од изненађења. 

СВОЈУ ПРВУ ЉУБАВ  __________________________________________________________

НИЈЕ ЈЕ ПРЕПОЗНАО  _________________________________________________________

ОД УЗБУЂЕЊА  _______________________________________________________________

13.  Одреди граматичке категорије подвучених глагола. Попуни табелу. Уколико издвојен глагол 
нема неку од наведених категорија, прецртај поље у табели.

МЛАДИЋ: Ето, био сам дошао на мало ходочашће и рекох себи – хајде да посетим своју стару 
учитељицу.

Глагол Глаголски облик Граматички род Граматички број Лице
био сам дошао
рекох
посетим

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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Полазни књижевни текст  
на основу ког се разматрају 
језичке појаве.

Различити типови 
задатака за проверу  
усвојеног знања.
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РЕШЕЊА ТЕСТОВА
ТЕСТ 1*

Редни број 
задатка

Решење
Бодови

1.
 родољубива песма
 елегија

Тачна два одговора и ниједан 

нетачан: 1 бод.
Тачан један одговор и ниједан 

нетачан: 0,5 бодова.

2. 
  несрећан је, јер је један млади живот заувек отишао у 

неповрат
  неутешан је, јер смрт младог војника доживљава лично

Тачна два одговора и ниједан 

нетачан: 1 бод.
Тачан један одговор и ниједан 

нетачан: 0,5 бодова.

3.

  Кићење цвећем се везује за радост и славље, а опевани 

тренутак изазива тугу и саучешће. Зато лирски субјект 

позива да се цвет с груди откине.

  Цвет зумбула упућује на лепоту, али и крхкост људског 

живота. Лирски субјект у откинутом цвету препознаје 

војникову судбину.

Тачна два одговора и ниједан 

нетачан: 1 бод.
Тачан један одговор и ниједан 

нетачан: 0,5 бодова.

4.

  Опис природе која се буди и буја у контрасту је са 

звуком трубе. Тако се у песму посредно уводе мотив 

живота и смрти.
  Наспрам природе која се обнавља и никада не умире 

стоји крхки људски живот. Ни љубав девојке према 

момку-војнику не може победити смрт.

Тачна два одговора и ниједан 

нетачан: 1 бод.
Тачан један одговор и ниједан 

нетачан: 0,5 бодова.

5.   неимановно лирско ја
Тачан одговор: 1 бод.

6.   У песми Труба преовлађују терцине. Тачан одговор: 1 бод.

7.   метонимија
Тачан одговор: 1 бод.

8.   персонификација
Тачан одговор: 1 бод.

9. Милутин Бојић
Тачан одговор: 1 бод.

10.

Признаје се сваки одговор који се заснива на тумачењу 

песме и који је правописно и граматички коректан. У 

песми Труба лирски субјект истиче тугу због неповратног 

нестанка једног младог живота. Наспрам природе која се 

циклично обнавља, контрастно је постављен човек чија је 

коначност трајна и потпуна. Увођењем мотива љубави до-

датно је наглашена трагика војниковог страдања. Лирски 

субјект као да протестује против погребних свечаности 

(стихови Шта вреди...) које чине низ аутоматизованих 

радњи, али које, нажалост, не могу ублажити бол и тугу 

због нестанка једног младог живота. Песма Труба Момчила 

Настасијевића оштар је и болан крик против бесмисла 

страдања и уништавања младости.

Одговор који је заснован на 

тумачењу текста песме: 1 бод.

Ако ученик направи 

граматичку или правописну 

грешку: 0,5 бодова.

*  Сваки задатак носи 1 бод. На тесту је могуће имати максимално 20 бодова. Да би задатак био тачан, он мора 

бити у потпуности решен како је дато у табели која следи. Непотпуни и нетачни одговори се не признају.

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-

пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 

материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 

које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 

близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 

идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 

ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 

смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
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особина због којих се разликују.
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не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-

гледају као умањена копија 

својих родитеља. Тако је са 

већином гмизаваца, птица и 

сисара, чији младунци се из-

лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 

састоји од више женки које су у 

сродству и њихових младунаца. 
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обично старија женка
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188 СТРАНА

Уџбеник развија код ученика свест о 
стваралачким могућностима језика у усменој 
и писаној комуникацији, омогућава интеграцију 
знања, вештина, ставова и вредности које 
ученик гради, проширује и продубљује користећи 
разноврсна гледишта у тумачењу књижевног 
текста. 

Ката Симић Мишић,  
професор српског језика и књижевности

Ауторке су изабрале изврсне књижевне текстове 
из Допунског избора лектире који је предвиђен 
Планом и програмом наставе и учења. Тиме нису 
оставиле ученике ускраћеним за упознавање са 
одличном литературом. У делу Књижевност у 
уџбенику нарочито су корисни задаци у одељку 
Откривам ново у којима су ученици мотивисани 
да открију тачно значење речи на основу 
контекста у датој реченици, као и задаци у 
одељку Обнављамо научено, у којима ученици 
обнављају и примењују знање о усвојеним 
књижевнотеоријским појмовима.

Ивана Чукановић, 
ОШ „Душан Јерковић“, Ужице

Рекли су о  
нашим уџбеницима...
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И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-

пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 

материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 

које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 

близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 

идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 

ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 

смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 

због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-

ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 

особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 

не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-

гледају као умањена копија 

својих родитеља. Тако је са 

већином гмизаваца, птица и 

сисара, чији младунци се из-

лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 

састоји од више женки које су у 

сродству и њихових младунаца. 

Ово је матријархат, а вођа је 

обично старија женка
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БОЈ НА ЧОКЕШИНИ
Народна епска песма

Са казивачким даром Филипа Вишњића 
упознала/упознао си се читајући песме По-
четак буне против дахија и Бој на Миша-
ру. Песма Бој на Чокешини припада народ-
ним епским песмама које је Вук Караџић, 
као и претходне две, забележио од Филипа 

Вишњића. Бој на Чокешини опева изузетно 
херојство појединца без чијег би жртвовања 
слобода народа остала само сан. Прочитај, ако 
желиш, песму у целини. Усредсреди пажњу на 
Вишњићев казивачки дар, посебно на препо-
знатљив почетак песме.

Полећеше два врана гаврана
С врх Цера изнад Чокешине
Крвавијех кљуна до очију
И крвавих ногу до кољена;
Салећеше у богату Мачву,
Те падоше насред Прњавора
На бијеле Крсманове дворе,
Баш Крсмана кнеза Вуичића.
Ту излази љуба Крсманова,
Излазила, па је говорила:
„Ја два врана, два по Богу брата!
Јесте л’ скоро са Цера планине?

[...]
Ђе је Крсман? Вода г’ однијела!
Што с’ не нађе код својега двора?
Турска ћу се назвати робиња
За живота њему и за здравља;

[...]
Ал’ бесједе  двије тице вране:
„О, госпођо, Крсманова љубо!
Ради бисмо добре казат’ гласе,
Не можемо, већ каконо јесте:

[...]
Вид’ли смо Ћурч’ју арамбашу
С његовије триста и три друга,
Који чува страже од Турака,
Да не буде робља од Поцерја;
И вид’ли смо Ваљевца Јакова,
У Јакова није млого војске,
Нема више већ триста Србова,
И четири с њиме арамбаше:

До два брата, два Недића млада:
Димитрије и с њим Глигорије;
Треће б’јеше Дамњан Кутишанац,
А четврто Дамњановић Панто;
Сва четири јесу једнолика,
Једног раста, а једног погледа,
Једне ћуди, а једне помисли;
На њима је рухо једнолико:
Чиста свила до земље спушћена,
А кадифа у краћем скројена
Све оружје у злато облито,
У рукама пушке једнолике,

[...]
На глави им капе кадифлије,

[...]
Јадној мајци, сви ти су једнаци!
Када дође Ваљевац Јакове,
Када дође и доведе војску,
Под Јаковом Крсман коња прими,
Добра коња крилата ђогата;

[...]
Те се Јаков саста са Ћурчијом,
У образ се они пољубише,
Ал’ за здравље питат’ се не ћеше,
Веће одма кавгу заметнуше:
Вако рече Ћурч’ја арамбаша:
’Та, Јакове, српски комендате!
Оћеш, болан, више довест’ војске?
Ако л’ нећеш више довест’ војске,
Ја се први с Турци бити нећу:
Јер ја нисам дрво врбовина,

Цер – планина у 
близини Лознице, у 
западној Србији
Чокешина – 
манастир испод 
планине Цера
Прњавор – насеље у 
близини Шапца
Крсман Вуичић – 
мисли се вероватно 
на Кузмана Вујичића, 
прњаворског кнеза
Ћурчија – Ђорђе 
Ћурчија, војвода 
у Првом српском 
устанку
браћа Недићи 
– Глигорије и 
Димитрије Недић 
из Осечине, 
српски устаници, 
командовали 
малобројном српском 
војском у боју на 
Чокешини
Дамњан Кутишанац 
– верни саборац 
браће Недић
Дамњановић Панто – 
верни саборац браће 
Недић
кадифа – сомот
капа кадифлија – 
капа од сомота
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Кад пос’јеку да с’ омладит’ могу,
Па да будем врба, кô и била,
Већ Ћурчија горски арамбаша,
Кад пос’јеку, омладит’ се нећу;’

[...]
Ал’ бесједи Ваљевац Јакове:
’Ти, Ћурчија, један пржибабо!
Ни стари ти четовали нису,
Већ чували краве по Сријему.’

[...]
Истом они у ријечи бише,
Кренуше се Турци из Љешнице:
Бубњи бију, а свирале свире,
Сва се земља испод Цера тресе,
Право Турци иду Чокешини.
Кад то виђе Ћурч’ја арамбаша,
Он докопа пушку по средини,
Обазре се, рече три ријечи:
’Моја браћо, до триста другова!
Ко ће са мном, нека иде за мном:
Ја се први с Турци бити нећу.’

[...]
А чича се Јаков препаднуо,
Посједнуо крилата ђогата,
Голу сабљу држи у рукама,
Па дружини ’вако говораше:
’Браћо моја, три стотине друга!
Да црквену затворим’ авлију,
Да бусије себе поградимо,
Па да овђе дочекамо Турке.’
Ал’ бесједе два брата Недића:
’Чича Јашо, што си полуђео?
Ми нијесмо једне женске главе,
Под затвором женски да помремо,
Па да цркву крви обојимо,
Да костима цркву потрусимо,
Већ хајдуци, убојни јунаци,
Што замећу по крајини кавгу
Измеђ’ цара и измеђ’ краљева;
Да идемо, да сретемо Турке,
Да се далек’ с њима побијемо,
Ђе је свему св’јету на видику.’

Спомен-гробница српским 
устаницима у манастиру Чокешини

Ваљевац Јаков – 
Јаков Ненадовић, 
војвода у Првом 
српском устанку 
и председник 
Правитељствујушчег 
совјета сербског
ђогат – коњ
арамбаша – 
харамбаша, 
предводник 
хајдучке чете
дрво врбовина – 
врбино дрво
омладити – 
подмладити, поново 
порасти, обновити 
се
пржибаба – лупеж, 
варалица
Љешница – 
варошица у Мачви
бусија – заседа

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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Књижевни текстови који 
нису обрађени у Читанци 
полазиште су за проверу  
знања ученика.

Непознате речи, појмови 
и изрази објашњени су 
речником прилагођеним 
узрасту ученика.

Разумем прочитано – задаци чија је 
улога да провере колико ученик разуме 
прочитани текст и како проналази 
информације у њему.

Обнављам научено – задаци који 
проверавају у ком степену је ученик 
савладао књижевне појмове и 
обрађена књижевна дела.

Поредим, објашњавам, пишем 
– задаци такозваног отвореног 
типа који подстичу литерарно 
изражавање ученика.

Други део књижевности доноси тематски 
груписане задатке у којима се проверава 
познавање књижевних дела и писаца и 
књижевних термина и појмова. 

Откривам ново – задаци чија је 
сврха да прошире и обогате језичку 
културу ученика.

Уводна мотивација за 
анализу и разумевање 
књижевног дела које се 
обрађује.
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створен да савршено летим, имао бих навигационе уређаје уместо мозга. 
Да сам створен да летим великом брзином, имао бих кратка крила као 
соко и хранио бих се мишевима, а не рибом. Отац је био у праву. Морам да 
заборавим ову лудост. Морам да одлетим назад у своје јато и помирим 
се са оним што јесам: јадни, ограничени галеб.

Глас је ишчезао, а Џонатан се сложио са њим. [...] Осећао се боље после 
одлуке да буде као и сви остали галебови из јата. Ништа га више неће 
натерати да учи као до сада, неће више бити ни ината ни неуспеха. Било 
је пријатно не мислити ни на шта и летети кроз мрак према светлима 
изнад плаже.

Мрак! Онај потмули глас најави узбуну. Галебови никада не лете по 
мраку!

Џонатан се на то није обазирао. Баш је лепо, мислио је. Месец и светла 
трепере у води, зракасти одсјаји лепо се виде у мраку и све је тако мирно 
и спокојно...

Слети! Галебови никад не лете ноћу! Да си створен да летиш по мраку, 
имао би очи као сова. Имао би у глави навигационе мапе! Имао би кратка 
крила као соко!

Тада, на висини од тридесет метара, галеб Џонатан Ливингстон поче 
муњевито да размишља. Бол и малопре донета одлука су зачас нестали.

Кратка крила! Соколова кратка крила!
То је решење! Каква сам будала био! Потребна су само мала, кратка 

крила! Треба их пресавити и летети само врховима крила!
Чим је сунце изашло, галеб Џонтан Ливингстон поново је вежбао. 

Са висине од хиљаду и петсто метара рибарски чамци изгледали су као 
тачкице на мирном плавом мору, а јато на доручку било је налик на облак 
подигнуте прашине. Галеб Џонатан Ливингстон био је жив, подрхтавао 
је од одушевљења, поносан што је савладао страх. А онда је, без великих 
припрема, увукао предњи део крила, укосо је избацио кратке врхове и 
суновратио се право у море. Летео је брзином од 326 километара на сат [...]

(Са енглеског превела: Јасмина Нинков)

1.  Како се осећају родитељи галеба Џонатана Ливингстона када разговарају са сином 
о његовој љубави према летењу?

Обој кружић испред тачног одговора.

  Срамота их је, јер се Џонатан Ливингстон не уклапа у друштво других гале-
бова из јата.
  Поносни су, јер је Џонатан Ливингстон различит у односу на друге галебове 
у јату.
  Љути су, јер сматрају да је Џонатан Ливингстон тврдоглав и непослушан.
  Забринути су, јер верују да Џонатан Ливингстон угрожава своје здравље и 
опстанак.

Разумем прочитано
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2.  Обој кружиће испред одговарајућих тумачења наведених одломака из романа 
Ричарда Баха Галеб Џонатан Ливингстон.

  Необични снови или жеље сигуран су пут за стицање популарности у друштву.
  Док остварујемо своје снове или жеље, очекивано је да се колебамо и стра-
хујемо.
  Понекад је важније бити истрајан и домишљат него поседовати физичке 
предиспозиције за остварења својих снова или жеља.
  Често је боље одустати од својих снова или жеља ако њихово остварење за-
хтева труд и одрицање.
  Осећање среће и поноса испуњава свакога ко остварује своје снове или жеље. 
  За остварење снова или жеља довољно је заинатити се и одбијати савете других.

Откривам ново

3. Откриј значење истакнуте речи у наведеној реченици.

Да сам створен да савршено летим, имао бих навигационе уређаје уместо мозга.

Обој кружић испред одговарајућег значења.

Навигациони уређај служи:

 за управљање                     за усавршавање                     за упозоравање

4. Обој кружић испред значења истакнутог глагола.

А онда је, без великих припрема, увукао предњи део крила, укосо је избацио 
кратке врхове и суновратио се право у море.

Глагол суновратити се значи:

 загледати се                     бацити се                     клизати се

Обнављам научено

5. Подвуци унутрашњи монолог у одломцима из романа Галеб Џонатан Ливингстон.

6. У наведеној реченици подвуци поређење.

Са висине од хиљаду и петсто метара рибарски чамци изгледали су као тачкице на 
мирном плавом мору, а јато на доручку било је налик на облак подигнуте прашине.

7. Обој кружиће испред дела која су, по књижевној врсти, романи.

 Аска и вук  Дечак и пас                     Мали Принц
 Јаблан  Орлови рано лете

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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Поредим, објашњавам, пишем

Подсети се песме Милутина Бојића Плава гробница и књижевног дела Милоша 
Црњанског под називом Крф, плава гробница. У неколико правописно и граматички 
исправних реченица истакни оно што је заједничко овим текстовима са песмом 
Аритон Станислава Винавера.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Табла са стиховима песме Плава 
гробница на острву Крфу
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које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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Решавајући интерактивне задатке  
и тестове, ученици добијају повратну 
информацију да ли су тачно урадили 
задатак, као и резултат теста.

•  Најсавременија образовна платформа у Европи. 

•  Дигитални уџбеници могу се користити на више уређаја:  
на интерактивној табли, рачунару, паметном телефону.

•   Више од 1.200 3Д анимација, 900 видео и аудио-записа, 
фотографија и других различитих врста материјала.

•  Дигитални уџбеници Граматика и Читанка садрже 10 тестова 
са по 20 задатака за полагање завршног испита, који су симулација 
теста који ученике очекује на крају другог циклуса образовања. 
Постепена и детаљна припрема ученика за малу матуру.

• Интерактивни тестови за проверу знања за сваку лекцију.

• Могућност самосталног креирања дигиталних додатака.

Ви и ваши ученици сами можете креирати своје презентације,  
обогатити их 3Д моделима, видео-записима, фотографијама и вежбама  
из наше дигиталне библиотеке или из ваше архиве.

Галерија фотографија.

Алати Дворана славних и 
Временска машина у разним 
приказима показују познате 
људе широм света и историјске 
личности.

3Д анимацијe помоћи ће ученицима да лакше 
савладају градиво и визуелно им приближити 
различите појаве, објекте, изуме, животиње...

10 тестова са по 20 задатака за 
полагање завршног испита

ОДОБРЕНИ ДИГИТАЛНИ   УЏБЕНИЦИ ВУЛКАН Е-ЗНАЊЕОДОБРЕНИ ДИГИТАЛНИ   УЏБЕНИЦИ ВУЛКАН Е-ЗНАЊЕ

Наши уџбеници 
могу се користити  

и у онлајн и у 
офлајн режиму.

НОВО

ПРИПРЕМАМО 
СЕ ЗА МАЛУ 

МАТУРУ

Препоручила бих уџбенички комплет Вулкан знања зато што је 
иновативан, свеобухватан, занимљив и пружа могућност за про-
веру претходног, као и стицање новог знања из области језика и 
књижевности. 

Ивана Ракић, ОШ „Боривоје Ж. Миливојевић“, Крупањ

Посебно ми се допада што су текстови у Граматици и Читанци 
повезани. Деца раде граматичке задатке на већ познатим тек-
стовима који се налазе у Читанци. 

Марија Глиџић, ОШ „Милан Ракић“, Медошевац

Рекли су о нама...

Аудио-записи који прате 
садржаје уџбеника.

Аутентични видео-записи  
који прате садржаје  
наставних јединица.
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ЛЕКТИРАЛЕКТИРА

55
КОМПЛЕТ ЛЕКТИРЕ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

Као јарко иза горе сунце, избор из народне књижевности
Бранислав Нушић, Хајдуци
Марк Твен, Доживљаји Тома Сојера
У Земљи Сребрних бреза, избор из  
ауторске књижевности

РСД, мек повез899

66
КОМПЛЕТ ЛЕКТИРЕ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

Бранко Ћопић, Орлови рано лете
Ференц Молнар, Дечаци Павлове улице
Бранислав Нушић, Аутобиографија
Земаљско је за малено царство, избор из  
народне књижевности

РСД, мек повез899 ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЗА МАЛУ МАТУРУ
АУТОРКЕ: Валентина Илић, Александра Секулић
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25 ТЕСТОВА ПОПУТ ОНИХ КОЈЕ УЧЕНИКЕ ОЧЕКУЈУ 
НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

•  У збирци су дати примери одговора који су прихватљиви на 
завршном испиту и објашњења зашто се неки одговори не 
прихватају, као и решења и упутства како се тестови бодују.

•  Збирка са 500 задатака.

•  Ауторке са вишегодишњим искуством у изради тестова  
за малу матуру.

РСД , мек повез790

77
КОМПЛЕТ ЛЕКТИРЕ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

Крила моја, с вама ћу летети, избор из народне књижевности 
Јован Стерија Поповић, Покондирена тиква 
Антоан де Сент Егзипери, Мали Принц 
Свети Сава, лево од њега тече време, десно од њега  
тече време, Свети Сава у народној и ауторској књижевности 

РСД, мек повез899

•  Методички обрађена лектира.

•  Детаљно објашњене непознате речи, појмови и изрази, речником који је 
ученицима близак и разумљив.

•  На крају сваке лектире мноштво питања за анализу и разумевање 
прочитаног дела.

•  Додатни одељак под називом Припремамо се за малу матуру са корпусом 
питања којима се симулира завршни испит у основном образовању.

•  Шарене стране – занимљив и поучан додатак који садржи: белешку о 
аутору, интересантне енциклопедијске одреднице тематски повезане са 
књижевним делом које служе за проширивање знања и развијање опште 
културе и информисаности ученика.

•  Приређивачи: професори српског језика и књижевности.

Ивана Брлић Мажуранић  
Приче из давнина

РСД , мек повез230
Џек Лондон  
Зов дивљине

РСД , мек повез230

Модерног 
дизајна, према 

новом програму 
наставе  
и учења.
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СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

У знак сећања на истакнутог српског писца, осни

вача драме и утемељивача комедије, године 1956. 

основано је Стеријино позорје, као „фестивал нацио

налне драме и позоришта такмичарског карактера”. 

Основано је на важну годишњицу: сто педесет година 

од рођења и сто година од смрти овог великог српског 

комедиографа.

Фестивал је покренут како би се „унапредила 

позоришна уметност и подстакао развој драмске 

књижевности”. Данас је ово један од најважнијих по

зоришних фестивала, који се одржава у Новом Саду, 

а на њему се додељују и престижне награде: награда 

за најбољу представу, за најбољу режију, за глумачко 

остварење… У години оснивања Стеријиног позорја 

награда за најбољу позоришну представу припала је 

Родољупцима Јована Стерије Поповића, у извођењу 

Југословенског драмског позоришта.

 Српско народно позориште у Новом Саду 

у коме се одржава Стеријино позорје
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У првој години коришћења уџбеничког комплета  
наше куће, за наставнике смо припремили: 

18

•  Читанку с дигиталним уџбеником;

• Граматику с дигиталним уџбеником;

• Радну свеску;

• приручник за наставнике;

• педагошки дневник;

• постер за учионицу.

Приручник за наставнике садржи: 
•  Програм наставе и учења за Српски језик за 8. разред;
•  Правилник о оцењивању ученика у основном образовању;
•  Протокол о поступању у установи у одговору на насиље...;
•  предлог глобалног плана рада наставника и месечне планове;
•  предлоге дневних припрема у ПДФ-у и у ВОРД формату;
•  иницијални тест и 4 контролна задатка за две групе;
•  осам петнаестоминутних провера за две групе;
•  предлоге припрема за индивидуализован рад са ученицима, 37 припрема у боји;
•  додатак Припремамо се за малу матуру, 10 тестова-симулација завршног испита са 

упутством за оцењивање и са решењима.

Наставни материјал за индивидуализован и прилагођен 
начин рада са ученицима за 7. и 8. разред

Предлози дневних 
припрема за час

Предлози  
контролних вежби

Предлози  
петнаестоминутних тестова

Пример 
иницијалног теста

Нови и унапређени 
предлози годишњих 

планова, као и 
предлози дневних 

припрема за 
часове, у складу са 

препорукама ЗУОВ-а.

Група A
КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК 1

10. Прецртај онај језик који не спада у језике националних мањина у Србији. албански, мађарски, шведски, бугарски, словачки, румунски
1

11. Одреди стилске фигуре у следећим стиховима.
а) „Кад устане кука и мотика, / биће Турком по Медији мука“ ____________________________________
б) „Кад говори, / ка’ да голуб гуче“  ________________________________

1

12. Одреди књижевну врсту наведених књижевних дела. 
„Женидба Милића Барјактара“  __________________________________„Живот и прикљученија“, Доситеј Обрадовић _______________________________

1

13. Подвуци песму која не припада датом низу. 
„Почетак буне против дахија“, „Бој на Чокешини“, „Бановић Страхиња“, „Бој на Мишару“ 14. У наведеним стиховима народне епске песме подвуци све сталне епитете: „Полећела два врана гаврана,

Са Мишара поља широкога
А од Шапца града бијелога...“

1

15. Пажљиво прочитај наведени одломак и одговори на захтеве испод њега. 

„Фочићу, Фочићу, не молим те за живот, него те само молим, немој ме бешчесном смрћу морити, но сабљом којом се јунаци губе...“

Који јунак ово говори? _______________________________________Ко је аутор дела из којег је наведени одломак? ________________________________Наведи књижевну врсту којој то дело припада. ________________________________

1

Бодовна листа:
1, 2, 3 – недовољан (1)
4, 5, 6 – довољан (2)
7, 8, 9 – добар (3) 
10, 11, 12 – врло добар (4) 
13, 14, 15 – одличан (5)
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Група A

Име и презиме ученика: ___________________________ Одељење: ___________________  

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК 1

1. Подвуци јужнословенске језике у датом низу. 

 украјински, македонски, словачки, чешки, бугарски, словеначки, пољски

1

2. Први књижевни језик свих Словена био је ______________________________. 

Његови творци су ________________________________________________________. 

1

3. Наведи како се звао богослужбени и књижевни језик српске средњовековне државе, у 

употреби од 12. до 18. века. ___________________________________

Овим језиком написан је најстарији познат рукопис (богослужбена књига) настао у 12. 

веку, а то је _____________________________________________.

1

4. Поштујући хронологију настанка књижевних језика (који су били у употреби пре 

Вукове реформе) поређај их по редоследу.

славеносрпски, старословенски, рускословенски, српскословенски

1.__________________________________    2.________________________________

3.__________________________________    4.________________________________    

1

5. Вук Караџић 1814. године објављује два дела која ће означити и два главна правца у 

његовом даљем раду. Наведи називе тих дела. 

1.________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

1

6. Наведи по чему су у Вуковом раду значајне следеће године:

1813. _____________________________________________________________

1818. _____________________________________________________________

1836. _____________________________________________________________

1850.______________________________________________________________      

1

7. Напиши најмање два разлога због којих Вуков „Српски рјечник“ из 1818. године спада у 

један од најважнијих догађаја у историји новије српске културе. 

1)_________________________________________________________________

2)_________________________________________________________________   

1

8. Наведи дијалекте који су ушли у основицу српског књижевног језика. 

1._________________________________________

2. _________________________________________

1

9. Напиши ијекавске књижевне облике датих речи. 

видети _________________________          век   _________________________ 

место   ___________________________     лепота ________________________

1

10 тестова-симулација 
завршног испита
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УПУТСТВО ЗА 
ОЦЕЊИВАЊЕ

ТЕСТ  3

17. У другој сцени сазнајемо више о физичком изгледу ликова.Радња се дешава непосредно пред Други светски рат.Путници нису добронамерни према музикантима.

Тачна три одговора и 
ниједан нетачан – 1 бод. 
Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 0,5 
бодова.18. Прихватљив је сваки одговор којим се поређење „и како их гледа, / кô своја добра и марљива чеда” доводи у везу са осећањима љубави, нежности ратара према земљи коју обрађује. Сазнајемо да је он посвећен, савестан, одговоран и, упркос тешком животу, доживљава земљу као своју децу. Одговор треба да упућује на јединственост родитељске љубави према деци и снагу поређења које песник користи да би истакао везаност за земљу, срећу и брижност ратара.Неопходно је образлажити и аргументовати стиховима или навођењем делова стиха из наведеног дела песме.На пример: 

а) Лирски субјект истиче тежак живот ратара, његову старост и умор, али се у песми наглашава његова љубав према земљи. Улога поређења је да нагласи његову нежност према земљи коју обрађује. Он је гледа као своја „добра и марљива чеда”, као децу којој је посветио читав свој живот. Изрази „добра и марљива” откривају његову посвећеност и љубав, али и да је земља вредна сваког труда, јер му узвраћа плодовима и чини га срећним, као што деца чине своје родитеље. 
б) Улога поређења „и како их гледа, / кô своја добра и марљива чеда” јесте да истакне љубав ратара према земљи. Родитељска љубав је најснажнија и зато песник баш њу користи да би дочаравао песникову посвећеност и нежност. Напомене: 

Ученик може да одговори и на другачији, сличан начин, а у складу са решењем. Ученик може да напише и једну комуникативну реченицу са више предикатских. Неприхватљив је одговор који се не заснива на тексту, непотпун је, представља парафразу уметничког текста, површан је – текст се дословно тумачи, без образложења или превише уопштено. 

Неприхватљив је одговор који не помиње термине улога поређења, искључиво парафразира уметнички текст, не заснива се на тексту, непотпун је, површан – дословно тумачење, произвољан, без образложења или превише уопштен.
На пример: 
а) Зна се да родитељи воле децу па зато песник каже да их тако гледа. (Непотпуно тумачење.)б) Ратар можда нема децу па зато тако гледа своју земљу. (Површно тумачење, без аргумента. )в) Ратар је уморан и стар. Он гледа земљу као децу. (Парафразирање текста.)

Тачан одговор – 1 бод.ПРИПРЕМАМО СЕ ЗА 
МАЛУ МАТУРУ
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ТЕСТ  1

острву, претвореном у велики градски парк, и пиљили у облакодере у центру града. Град је 
био подигнут на околним брдашцима која су некада била део прерије у подножју канадских 
Стеновитих планина. [...] Превише верујеш у речи, рекао ми је Доналд једном приликом, а то 
увек оптерећује онога који пише, чак и ако није писац. Писање је неверица у речи, рекао је, у 
говор, у било какву могућност приповедања, оно је, рекао је, заправо, бекство од језика, а не, 
како кажу, тоњење у сам језик. Онај који тоне, рекао је, он се дави, а писац плута по површини, 
на размеђи светова, на граници између говора и тишине. Нисам био сигуран да разумем 
о чему говори. [...] Саслушао је моју идеју о претварању мајчине исповести у причу, можда 
чак и књигу, как сам смело нагласио. Смелост је проистекла из мог осећаја усамљености, 
из чињенице, заправо, да сам писање увек повезивао са усамљеношћу, и да сада, након две 
године на рубу прерије, на домаку севера, нисам имао ништа друго осим себе.

– Одакле да почнем? – каже мајка.
 Већ две године нисам чуо свој језик. [...] Претходне вечери смејао сам се старом Италијану 

који је рекао да у речи „Сицилија” има више значења него у највећем речнику, а сада сам био 
спреман да поверујем да те три речи које ништа не казују, могу да испричају читав живот. 

Наратор и његов пријатељ имају различита уверења и схватања писања и језика. Обој 
кружиће испред исказа који одговарају веровањима наратора. 

  Кад ишчезне језик, онда ни нас више нема. 

  Писање је неверица у речи и могућност приповедања. 

  Писање је повезано са усамљеношћу. 

  Писање је опчињеност речима и вера у њихову моћ. 

  Писање је бекство од језика, а не тоњење у језик. 

17.  Како разумеш изјаву старог Италијана да „у речи ’Сицилија’ има више значења него у 
највећем речнику”? Шта га је надахнуло да тако опише родни крај?  

Обој кружић испред тачног одговора.

  духовитост
  лаковерност
  носталгичност
  непромишљеност

Сада ћеш решавати 18, 19. и 20. задатак тако што ћеш у неколико реченица одговорити на 
тражене захтеве.

Протумачи, позивајући се на текст, уметничку улогу поређења мајке са громобраном. Наведи 
и образложи најмање две мајчине особине које се тиме истичу.  
Напиши одговор који је:

Група A

Име и презиме ученика: ___________________________ Одељење: ___________________  

17. ЧАС  
ПЕТНАЕСТОМИНУТНИ ТЕСТ 1

1. Упиши одговарајуће називе словенских језика који припадају датој групи.

Источнословенски језици: _________________________, ___________________________

и ____________________________ језик. 

1

2. Српски језик спада у: 

а) западнословенске језике;

б) јужнословенске језике;

в) источнословенске језике.

Заокружи слово испред тачног одговора.

1

3. Заокружи слова испред тачних тврдњи.

а) Кнез Растислав је владао Византијом.

б)  Ћирило и Методије су отпочели своју мисију ширења хришћанства у Великој 

Моравској 863. године. 

в) Сматра се да је прво словенско писмо била глагољица. 

г) Ћирилица, друго словенско писмо, настала је у 11. веку. 

1

4. Творци ћирилице су:

а) Ћирило и Методије;

б) Ћирилови и Методијеви ученици;

в) кнез Растислав. 

Заокружи слово испред тачног одговора.

1

5. Допуни следеће тврдње тако да буду тачне.

„Мирослављево јеванђеље“ је најстарији познат рукопис написан 

______________________ језиком. Ова богослужбена књига настала је у ______ веку и 

писана је писмом __________________________ (ћирилицом/латиницом). 

1

6. Подвуци наслов дела чији је аутор Свети Сава. 

„Душанов законик“              „Житије Светог Симеона“           „Мирослављево јеванђеље“

1

7. Допуни реченицу.

 Рускословенски језик је потиснуо српскословенски језик половином 

_______ века, а сматра се да је био у употреби до краја ______  века. 

1

8. Језик који је настао крајем 18. века, мешањем рускословенског језика са народним и 

српскословенским језиком, звао се ____________________________________________.

Наведи име једног писца који је писао овим језиком. ______________________________

______________________________

1

ИСТОРИЈАЈЕЗИК

1.

ТВОРБА РЕЧИ

СЛОЖЕНИЦЕ

Сложенице настају простим спајањем двеју речи.

Од следећих простих речи састави сложене.

Гола + глава = _____________________________

Босе + ноге = _____________________________

Киша + бранити = _________________________

Риба + лов = ______________________________

Бео + град = ______________________________

Зуб + болети = ____________________________

Земља + радник = _________________________

Брод + лом = ______________________________

Дан + губити = ____________________________

Виси + баба = _____________________________

Југ + исток = ______________________________

Крем + пита = ____________________________

Вино +град=______________________________

Буба +мара=______________________________

Префиксалне творенице настају додавањем префикса 
на творбену основу.

Изведене речи које имају увећано значење зову се увећанице или 
аугментативи.

Велика торба је торбетина. (Настави низ.)

Велика чаша је ______________.

Велика кућа је ______________.

Велика лопта ________________.

Велика глава је ______________.

8.

Име и презиме ученика: ___________________________ Одељење: ___________________  

17. ЧАС  
ПЕТНАЕСТОМИНУТНИ ТЕСТ 1

Група Б

1. Упиши одговарајуће називе словенских језика који припадају датој групи.

Западнословенски језици: _________________________, ___________________________
____________________________   и _____________________________ језик.

1

2. Годином почетка словенске писмености сматра се: 

а) 863. година;
б) 386. година;
в) 683. година.

Заокружи слово испред тачног одговора.

1

3. Заокружи слова испред тачних тврдњи.

а)  Кнез Растислав је упутио молбу византијском цару да му пошаље учитеље који би 
ширили хришћанство на словенском језику. 

б) Први књижевни језик Словена звао се старословенски језик. 
в) За основу старословенског језика, Ћирило и Методије узели су грчки језик. 
г) Ћирилицу, друго словенско писмо, саставио је Ћирило. 

1

4. Ћирилица је настала: 

а) крајем 7. века; 
б) крајем 8. века; 
в) крајем 9. или почетком 10. века. 

Заокружи слово испред тачног одговора.

1

5. Наведи како се звао богослужбени и књижевни језик српске средњовековне државе, у 
употреби од 12. до 18. века.
___________________________________

Овим језиком написан је најстарији познат рукопис (богослужбена књига) настао у 12. 
веку, а то је _________________________________________________.

1

6. Један од наведених писаца није писац српске средњовековне књижевности. Подвуци 
његово име. 

Доментијан    Свети Сава    Вук Стефановић Караџић    Теодосије    Стефан Првовенчани

1

7. Допуни реченицу.

Рускословенски језик је ___________________ редакција старословенског језика.

1

8. Допуни тврдње тако да буду тачне.

 Славеносрпски језик настао је током друге половине _______ века, а употреби је био 
до половине _____ века. Прво дело објављено на славеносрпском језику био је ______
______________________________ аутора _________________________________. 

1

ИСТОРИЈА МИСИЈА ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА
ИСТОРИЈА 
ЈЕЗИКА

Словени су се дуго досељавали на Балкан. Ни вековима после сеоба 

нису имали своје писмо. Рекли смо да су Словени били пагани, али 

временом су почели да прихватају хришћанство и јавила се потреба за 

словенским писмом и језиком.

У деветом веку у Великој Моравској био је кнез по имену Растислав. 

Растислав је био свестан да Словени трпе притисак латинског језика и 

схватио је да мора нешто да уради.

Шта кнез Растислав ради?

Растислав пише писмо византијском цару Михаилу и тражи од њега да 

му пошаље учене људе који ће Словенима помоћи да на свом језику 

примају хришћанство. Византијски цар прихвата молбу и шаље у 

Моравску браћу Ћирила и Методија.

16

ИСТОРИЈА ЈЕЗИКА

О значају рада Ћирила и Методија писао је Црноризац Храбар, 

у првој језичкој расправи Слово о писменима. То је прво научно 

дело на старословенском језику у којем се детаљно објашњава како 

су Солунска браћа стварала глагољицу и колико је то био захтеван 

посао за два човека.
Као и остали словенски народи, Срби су прихватили старосло-

венски језик, први књижевни језик свих Словена. У исто време они 

су прихватили и хришћанство, седамдесетих година IX века, о чему 

си већ учио/-ла на часовима историје у шестом разреду. 

слово – реч; 
похвална беседа

писмена –
старословенски 
назив за слово

црноризац – онај 
који носи црну 
ризу, монашку 
одећу; монах

Корак даље

Константин, у монаштву назван Ћирило, био је један 

од најученијих људи свог доба. Познавао је геометрију, 

филозофију, реторику (беседништво), аритметику, му-

зику и астрономију. Био је и библиотекар у библиотеци 

Цариградске патријаршије. 

Методије се образовао и касније радио у грађанској 

служби, након чега се замонашио, као и његов брат 

Ћирило.
Браћа Ћирило и Методије проглашени су свецима 

због заслуга у ширењу хришћанства и описмењавању 

Словена. Према православном календару прослављају се 

24. маја, а тај дан је код Срба 2019. године проглашен за 

државни празник као Дан словенске писмености и кул-
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постоје споменици посвећени браћи Ћирилу и Методију. 

Њихови најпознатији следбеници били су: Константин 

Преславски, Климент и Наум Охридски. Неки ученици 

Ћирила и Методија основали су своје преписивачке шко-

ле на територији данашње Русије, Чешке, Хрватске и сл.

Захарије Зограф, Свети 

Ћирило и Методије, 

фреска, Тројански 
манастир, Бугарска            

Глагољица 
коју су 
саставила 
Света браћа, 
Ћирило и 
Методије

Споменик 
Ћирилу и 
Методију 
у Русији
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ИСТОРИЈА ЈЕЗИКА
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Захарије Зограф, Свети 

Ћирило и Методије, фреска, 

Тројански манастир, Бугарска     

Глагољица коју су саставила  

Света браћа Ћирило и Методије

Ћирило је створио ГЛАГОЉИЦУ.

ГЛАГОЉИЦА ЈЕ ПРВО СЛОВЕНСКО 

ПИСМО.

СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈЕ ПРВИ 

ПИСАНИ КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК КОД 

СЛОВЕНА.

ГОДИНА СЛОВЕНСКЕ 

ПИСМЕНОСТИ ЈЕ 863. 

Касније, после Ћирилове смрти, 

ученици Ћирила и Методија су 

створили друго писмо – ЋИРИЛИЦУ.

Назвали су је тако због свог учитеља.

Име и презиме
Одељење

Име и презиме Одељење

ИСТОРИЈАЈЕЗИК

1.

2.

3.

4.

5.

ВЕЗНИЦИ

Повежи тачно следеће реченице.

 МОСТОВИ ВЕЗУЈУ РЕЧИ И РЕЧЕНИЦЕ.

 ПЕРТЛЕ ВЕЗУЈУ ОБАЛЕ.

 ВЕЗНИЦИ ВЕЗУЈУ ПАТИКЕ И ЦИПЕЛЕ.

Подвуци тачну дефиницију везника.

Везници су променљива врста речи и деле се на велике и мале.

Везници су непроменљива врста речи и деле се на зависне и 
напоредне.

Повежи делове реченица са одговарајућим везником.

 али
Идем у град ни купићу сестри књигу.
 и
  па
Прво смо испекли палачинке или смо позвали другаре.
  а

Прецртај речи које нису  везници.

А,  АЛИ,  АНА,  И,  ИЛИ,  ИГРА,  ВЕЋ,  ВЕЧЕ

Независни везници су: И, ПА, ТЕ, НИ, НИТИ, ИЛИ, А, АЛИ, НЕГО, ВЕЋ.

Зависни везници су: АКО, ЈЕР, ИАКО, МАДА, ПРЕМДА, КАО.

Подвуци везнике у следећим реченицама.

Стигли смо на представу иако смо дуго чекали аутобус.

Победићемо ако будемо играли сложно.

За Нову годину ћу бити код куће или ћу ићи код другарице.

ЗА НАСТАВНИКЕЗА НАСТАВНИКЕ

НОВО

ПРИПРЕМАМО 
СЕ ЗА МАЛУ 

МАТУРУ
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КЊИЖЕВНА 
МЕМОРИЈА
Креативан и јединствен начин како да ученици запамте 
писце, дела, род и врсту за завршни испит.

КЊИЖЕВНА 
МЕМОРИЈА

ВИРТУЕЛНА 
ШКОЛА 

ВУЛКАН ЗНАЊЕ
СВИ УЏБЕНИЦИ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ,

УЗ МНОШТВО ВИДЕО-МАТЕРИЈАЛА И
ВИРТУЕЛНОГ ВОДИЧА!

www.3d.vulkanznanje.rs

Састављена из два дела, планера и 50 меморијских картица Књижевна меморија је 
вежбанка која ће ученицима помоћи да једноставно обнове дела и књижевне јунаке 
од 5. до 8. разреда. Ученици имају могућност да прате како напредују из месеца у 
месец, све до комплетне припреме за заврши испит.

Уз меморијске картице долазе и описи игара 
које ученици могу да играју са другарима, 
укућанима... Замишљене су као игре меморије 
којима се обнавља градиво сваког разреда 
помоћу слика писаца и цртежа-асоцијација 
које je ученик сам нацртао. Када предложене 
игре досаде, ученици могу да осмисле своје 
и наставе игру у групи или у пару. Важно је да 
савладају сва дела и писце јер је на завршном 
испиту сваки поен важан!



•  Уџбеници по мери данашњих генерација.

•   Висок ниво опште културе и информисаности.

•    Висок ниво међупредметне корелације.

•    Неговање критичког мишљења и љубави  

према српском језику и књижевности.

•   Ауторски тим чине угледни професори српског језика,  

књижевни критичари и теоретичари књижевности.

•   Обрађени сви обавезни, алтернативни, изборни  

и текстови из домаће лектире и допунског избора  

према програму наставе и учења.

•   Најсавременији дигитални уџбеници  

који се могу користити и у онлајн и у офлајн режиму.
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