
Име и презиме

Наставни предмет Српски језик и 
књижевност Разред и одељење

Редни број часа 23. Датум

Назив наставне теме Вуковим стопама

Назив наставне јединице Књижевност: „О народним певачима“, Вук Стефановић Караџић

Тип наставног часа обрада

Циљеви часа

– Упознавање са најзначајнијим Вуковим певачима и казивачима. 
–  Упознавање са животом и делом народних певача кроз дати избор у 

Читанци. 
– Анализирање начина на који је Вук сакупљао и записивао песме. 

Исходи По завршетку часа ученик ће бити у стању да:
–  чита са разумевањем књижевноуметничке текстове и остале типове 

текстова, примењујући различите стратегије читања;
–  тумачи значења, језичке, естетске и структурне особине уметничких 

текстова, користећи књижевне термине и појмове;
–  повеже књижевна дела са историјским или другим одговарајућим 

контекстом;
–  истакне универзалне вредности књижевног дела и повеже их са 

сопственим искуством и околностима у којима живи;
– разуме и објасни начин сакупљања народних умотворина;
– истакне Вуков значај као сакупљача и чувара дела народне 
књижевности; 
–  препозна националне вредности и негује културноисторијску 

баштину, поштујући особености сопственог народа и других народа.

Кључни појмови народни певач, Вук Караџић, портрет

Међупредметне 
корелације

– Историја (Први српски устанак)
– Географија (Балканске државе)

Опште међупредметне 
компетенције

Компетенција за учење:
– користи претходна знања као подршку учењу нових тема и садржаја;
– уме да критички размишља; 
– уме да преприча и опише сопствена запажања и мисли.
Комуникација: 
–  изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, 

конструктиван и аргументован начин.

Наставне методе монолошка, дијалошка, текстуална, истраживачка

Облици рада фронтални, индивидуални 

Наставна средства и 
помагала

– Александар Јерков, Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, 
Читанка, Српски језик и књижевност за осми разред основне школе, 
Вулкан знање, Београд, 2020.
– Владан Недић, „Вукови певачи“, Рад, Београд, 1990.
– дигитални уџбеник
– пројектор
– рачунар
– свеске ученика 
– табла
– креда/фломастери

ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 8

23.
ЧАС



ТОК ЧАСА

Активности наставника Активности ученика

Уводни део

Најављује наставну јединицу и записује наслов на 
табли.
Истиче циљеве часа. 
Пре тумачења, подстиче ученике на обнављање 
наученог о животу и раду Вука Стефановића Караџића, 
аутора овог текста. 
Такође, подстиче ученике на обнављање одлика 
народне књижевности. 

Записују наслов наставне јединице у 
свеске. 

Упознају се са циљевима часа. 
Подсећају се важних биографских података 
о Вуку Стефановићу Караџићу. 

Усмерава ученике на размишљање о искушењима 
кроз која је Вук пролазио, трагајући за даровитим 
људима који знају да казују народне умотворине. 
Објашњава колико је било важно што је Вук одлучио 
да просвећеној Европи представи српску народну 
књижевност и какав је труд уложио у сакупљање и 
бележење народних умотворина.
Опис народних певача и казивача Вук је оставио у 
предговору своје четврте књиге народних песама 
лајпцишког издања. Вукови певачи били су већином 
слепци и просјаци, трговци, занатлије и хајдуци. 
Најпознатији Вукови певачи су Филип Вишњић, Старац 
Милија, Тешан Подруговић, Слепа Јеца, Слепа Живана, 
Стојан Хајдук, Старац Рашко и др. Многи од њих су 
песме казивали, док су неки уз гусле певали. 

Саопштавају како замишљају Вуков рад на 
сакупљању народних умотворина и говоре 
о важности и богатству наше народне 
књижевности. 

Главни део

Изражајно чита одабране одломке текста „О народним 
певачима“ (Читанка, 49, 50. и 51. страна). 
Одређује књижевни род и књижевну врсту прочитаног 
текста. 

Слушају наставниково интерпретативно 
читање. 
Записују књижевни род и књижевну врсту 
дела. 

Дигитални уџбеник

Интерактивни тест
• „О народним певачима”, В. С. 

Караџић, 53. страна

У ВУКОВО ДОБА

49

О НАРОДНИМ 
ПЕВАЧИМА

ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ

РОД
епика

ВРСТА
научна 
проза

С
акупљање и објављивање народних 
умотворина, од епских и лирских песама, 
преко балада, потом бајки, приповедака и 

кратких народних умотворина, било је један 
од најважнијих сегмената рада Вука Стефа-
новића Караџића. Замисли како је изгледало 
тада, у 19. веку, путовати по Србији и трагати 
за даровитим људима који знају да казују на-
родне умотворине. Покушај да претпоставиш 

како су се неки људи и  власт односили према 
Вуковим идејама да просвећеној Европи пред-
стави српску народну књижевност. И не за-
борави још једну важну чињеницу – Вук није 
желео да објављује било које песме и приче. 
Увек је трагао само за најбољим варијантама, 
односно, за најталентованијим казивачима. 
О том послу и препрекама на које је Вук на-
илазио читаћеш у тексту који је пред тобом. 

Рани сина, пак шаљи на војску:
Србија се умирит не може.

Филип Вишњић је прешао у Србију 1809. године, кад се 
српска војска онога лета испреко Дрине вратила, и после тога 
до 1813. године једнако је живео по српским логорима око 
Дрине. Кад Турци 1813. године поново овладају Србијом, и он 
са фамилијом пребегне у Срем и намести се у селу Грку. Чујући 
ја да он зна лепих песама, особито од Кара-Ђорђијина времена, 
добавим га у Шишатовац 1815. године (пошто ме Подруговић 
остави), те онде од њега препишем како ове песме које су 
штампане, тако и још три од Кара-Ђорђијина времена које сам 
оставио да њима, ако бог да здравља, зачиним пету књигу. Ја 
зацело мислим да је ове све нове песме, од Кара-Ђорђијина 
времена, Филип сам спевао. Како ми је казивао, он је осле-
пио у младости од богиња и потом је ишао не само по целом 
Босанском пашалуку него и у Скадар, те просио певајући уз 
гусле. Ја сам га онда наговарао да иде опет у Србију, желећи 
да би онамо још коју песму спевао, но никако га на то нисам 
могао наговорити, јер му је било врло добро у Срему. Где год 
је дошао, људи су га због његових песама частили и даривали. Сина је свог био дао у Грк у 
школу. Имао је свога коња и таљиге и чисто се био погосподио. Пре неколико година чуо 
сам да је и умро у Грку. Кад сам ја од њега песме преписивао, било му је око педесет година.

Филип Вишњић

испреко – с оне стране; особито – нарочито; Шишатовац – манастир на Фрушкој гори; 
зачинити (књигу) – овде: украсити, улепшати (књигу); зацело – свакако; пашалук – велика 
територија (административна јединица) којом, у Османском царству, управља паша; таљиге – 
запрежна кола која обично вуче један коњ
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Усмерава ученичку пажњу на објашњења непознатих 
речи у Читанци и даје додатна објашњења, уколико је 
потребно. 

Подстиче питањима ученике да изнесу утиске о 
прочитаном тексту. 

УТИСЦИ
Изнесите своје утиске о прочитаном тексту. Да ли вас 
је нешто изненадило или зачудило? Објасните  ваша 
запажања. Који од описаних народних певача је на вас 
оставио најснажнији утисак? Због чега? 

Читају објашњења непознатих речи у 
Читанци и постављају питања уколико им 
је нешто нејасно. 

Одговарајући на постављена питања, 
уобличавају и износе свој доживљај текста. 
Износе своја запажања и објашњавају шта 
их је изненадило у тексту. 

Мотивише ученике на тумачење одломака 
подстицајним питањима из Читанке. 
ТУМАЧЕЊЕ
Шта је заједничко Филипу Вишњићу, Старцу Милији и 
Тешану Подруговићу, а по чему се, на основу Вуковог 
сведочења, они разликују? Предлаже им да своја 
запажања представе у табели, тако што ће поредити по 
сличности и по различитости народне певаче. Уочите 
где Вук износи чињенице о тројици народних певача, 
а када даје личне коментаре. Каква је уметничка 
функција Вукових коментара? На који начин они 
оживљавају текст о народним певачима?

Тумаче текст одговарајући на наставникова 
подстицајна питања. 
Износе запажања о сличностима и 
разликама између три народна певача и 
представљају их у табели. 
Уочавају и подвлаче Вукове личне 
коментаре у тексту и објашњавају њихову 
уметничку функцију. 

Издвојте биографске податке које Вук наводи о Филипу 
Вишњићу. Подвуците оне реченице у тексту из којих 
можете закључити да је Вишњић био професионални 
певач и казивач народних епских песама. Вук је од 
Вишњића записао највећи број песама од Кара- 
-Ђорђијина времена. О ком времену је реч? Због чега 
је Вишњић знао највише тих песама? На основу чега 
је Вук могао закључити да је Вишњић те песме спевао 
сам? 

Издвајају биографске податке о Филипу 
Вишњићу и подвлаче реченице из текста 
које сведоче о томе да је Вишњић био 
професионални народни певач и казивач 
народних песама и да је од певања живео 
и издржавао породицу. Вишњић је знао 
највише песама о Првом српском устанку 
(то је тзв. Карађорђево време). Забележено 
је да је неким бојевима и присуствовао 
(бој на Лозници), као и да је неке устаничке 
јунаке лично познавао (Стојана Чупића и 
Луку Лазаревића). 

Вишњић је, како је сам причао Вуку, у младости остао 
без вида. Покушајте да објасните како је упркос 
слепилу, Вишњић спевао неке од наших најлепших 
народних епских песама. Како настају упечатљиве, 
живе и динамичне слике у Вишњићевим народним 
епским песмама? Подсетите се славног епског песника 
античких времена и његових чувених спевова. 
Упоредите Вишњића са њим. Да ли је за талентованог 
уметника вид најважније чуло? Због чега? 
Вишњић је, иначе, испевао готово све песме о Првом 
и Другом српском устанку. Неким догађајима о којима 
песме певају није био присутан („Почетак буне против 
дахија“, „Бој на Мишару“, „Бој на Салашу“, „Бој на 
Чокешини“), док је у неким био учесник и сведок („Бој 
на Лозници“, „Хвала Чупићева“, „Кнез Иван Кнежевић“). 

Вук износи лични коментар да је Вишњић 
све устаничке песме спевао сам. Вук је, 
слушајући Вишњића, спознао колико је он 
био надарен и талентован народни певач. 
Ученици закључују да, иако слеп, Вишњић 
је боље и живље „видео“ од других, да 
је био певач богате имагинације који је 
успевао да догађаје о којима је слушао 
од других или којима је присуствовао, 
претвори у живе, динамичне и упечатљиве 
слике у нашим народним епским песмама. 
Упоређују га са слепим античким песником 
Хомером, који је спевао чувене грчке 
спевове „Илијаду“ и „Одисеју“. 
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Колико дуго Вук трага за Старцем Милијом? Који су 
разлози његове упорности? Шта Вукова истрајност 
посредно говори о стваралачком дару Старца Милије, а 
шта о Вуковом осећају за народну епску песму? 
Због чега се Вукова радост што је најзад дошао до 
Старца Милије преобратила у тегобу и муку? Шта је 
Вуку нарочито отежало записивање народних епских 
песама?
Ко је помогао Вуку да најзад дође до Старца Милије? 
Подвуците део текста из ког сазнајете какав је био 
однос других људи према Вуковом сакупљачком послу. 
Објасните њихов став. Како Старац Милија доживљава 
Вуков сакупљачки рад? Да ли је Старац Милија 
свестан изузетности свог талента и значаја Вуковог 
рада на сакупљању народних умотворина? Због 
чега? Размислите у којој је мери мишљење околине 
утицало на Вуково бављење народним епским песмама 
(записивање и објављивање). 
Од Старца Милије Вук је забележио само четири песме 
од којих су две најдуже епске народне песме: 
„Женидба Максима Црнојевића“ и „Бановић Страхиња“. 

Уочавају Вукову упорност и труд да дође до 
Старца Милије јер је чуо да Старац Милија 
зна песме „Женидба Максима Црнојевића“ 
и „Бановић Страхиња“ за чијим је бољим 
варијантама Вук одавно трагао. 
Описују начин записивања песама од 
народних певача и истичу муке које је 
Вук имао са Старцем Милијом. Такође, 
запажају став других људи према Вуковом 
сакупљачком послу који називају 
дангубљењем, а самог Вука будалом, лудим 
и беспосленим човеком. 

Издвојте у тексту оне податке који се односе на 
Подруговићеву биографију. Чиме се он бавио? Да ли је 
Подруговићева околина свесна његовог стваралачког 
дара? А он сам? Размислите због чега.
Подвуците део текста из ког се јасно види због чега је 
Вук највише волео и ценио Подруговића као казивача 
народних епских песама. Образложите, позивајући се 
на текст, зашто је то тако. 
Ком тематском кругу припадају песме које је 
Подруговић нарочито лепо казивао? Доведи у везу 
тематику тих песама са описом Подруговића, онако 
како га је Вук видео. 
Усредсредите своју пажњу на Подруговићев карактер. 
Издвојте детаље које сматрате вредним дивљења. 
Објасните свој избор. Због чега Подруговић не остаје уз 
Вука у Шишатовцу, где је имао и стан и храну, него жури 
натраг у Србију? Размислите како се понаша човек 
коме, како Вук каже, уђе сто шиљака под кожу? На 
који начин тај поступак употпуњује његов већ описани 
карактер? 
Од њега је Вук забележио двадесетак песама и 
неколико бајки и приповедака. Најпознатије песме 
су: „Женидба Душанова“, „Марко Краљевић и Муса 
Кесеџија“, „Марко Краљевић и Љутица Богдан“, „Марко 
Краљевић познаје очину сабљу“, „Марко Краљевић 
и Арапин“, „Цар Лазар и царица Милица“, „Женидба 
Стојана Јанковића“...

Говоре биографске податке о Тешану 
Подруговићу. 
Читају подвучене реченице из текста из 
којих се јасно види да је Вук највише волео 
и ценио Подруговића. Закључују да је 
Вук нарочито код Тешана ценио то што је 
песме разумевао и осећао и што је мислио 
шта говори. Подруговић је био казивач, 
за разлику од Вишњића и Старца Милије, 
који су били певачи. Од Подруговића је Вук 
забележио највећи број песама, нарочито 
велики број оних које припадају тематском 
кругу песама о Марку Краљевићу, као 
и неколико песама косовског тематског 
круга. И сам Подруговић је, према Вуковом 
запису, био хајдук и увек спреман на 
окршај с Турцима,  па није чудо што је 
највише јуначких песама о мегданима знао 
и казивао. 

Мотивише ученике на доношење закључака о 
настајању народних епских песама. Подстиче их да 
уоче значај Вукових бележака о народним певачима. 
Шта Вуков текст „О народним певачима“ осветљава и 
објашњава? Како сада, после тумаченог текста на часу, 
разумете појам народног певача и казивача? 

Самостално доносе закључке о настајању 
народних епских песама и истичу 
значај Вуковог текста. Износе опште 
карактеристике народног певача. 

ТОК ЧАСА23.
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Активира дигитални уџбеник („О народним 
певачима“, В. С. Караџић, 53. страна) и задаје 
задатке из дигиталног уџбеника.

 Решавају задатке из дигиталног уџбеника.

Завршни део

Задаје ученицима да за домаћи задатак ураде Додатни 
задатак из Читанке (54. страна) и да направе табелу 
у коју ће унети називе народних епских песама 
које је Вук забележио од Филипа Вишњића, Тешана 
Подруговића и Старца Милије, а које су читали од 5. до 
8. разреда. 

Добијају домаћи задатак. 

Даје упитник ученицима како би извршили 
самопроцену свог рада на часу.

Врше самопроцену свог рада на часу.

Следећег часа, по плану, обрађују народну епску песму 
„Почетак буне против дахија“. Пошто су у Читанци 
дати одломци песме, препоручује им да је прочитају у 
целини (могу је пронаћи у лектири, на интернету или 
у разним збиркама народне епске поезије). Дели их у 
четири групе и даје им истраживачке задатке како би 
се спремили за анализу песме. 

Добијају јасне инструкције за следећи час.  

Начин провере остварености исхода

– Посматрање учешћа, одговарање на питања, повезивање и закључивање.
– Успешност урађених интерактивних задатака у дигиталном уџбенику.
– Уочавање књижевнотеоријских појмова и њихове улоге у тексту.
– Издвајање кључних појмова, тумачење њиховог значења и повезаности у тексту.

Самопроцена рада наставника

– Да ли ми је адекватан избор начина провере остварености исхода?
– Да ли сам планирао/-ла адекватне активности ученика?
– Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?

Самопроцена рада ученика

– Користио/-ла сам претходно стечена знања као подршку у учењу.
да     не     делимично

– Задовољан/-на сам својом активношћу на часу. 
да     не    делимично

– Јасно и аргументовано исказујем своје мишљење.
да     не    делимично

Додатна запажања о часу

Истраживачки задаци за анализу народне епске песме 
„Почетак буне против дахија“ (по групама)

I група –  Први српски устанак (историјске чињенице, узрок, повод и значај Првог српског устанка, 
најзначајније историјске личности везане за овај догађај, упоређивање историјских чињеница и 
описаних догађаја у песми).

II група –  Филип Вишњић (биографски подаци о народном певачу Филипу Вишњићу, Вуков сусрет са њим, 
одлике Филипа Вишњића као народног певача, називи народних епских песама које Вук забележио 
од Вишњића).

III група – Књижевнотеоријске одреднице песме (књижевни род, књижевна врста, тема песме, идеја песме).
IV група – Подела песме на композиционе целине и давање наслова свакој целини.

ТОК ЧАСА 23.
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Име и презиме

Наставни предмет Српски језик и 
књижевност Разред и одељење

Редни број часа 91. Датум

Назив наставне теме У ратном вихору

Назив наставне јединице Граматика: Напоредни односи међу реченичним члановима и 
међу независним реченицама

Тип наставног часа обнављање

Циљеви часа
– Обнављање и утврђивање градива из синтаксе.
–  Препознавање врсте напоредних односа међу реченичним 

члановима и независним реченицама. 

Исходи По завршетку часа ученик ће бити у стању да: 
–  користи садржаје из граматике обрађене у претходним разредима и 

повеже их са новим градивом;
–  препозна врсте напоредних односа међу реченичним члановима и 

независним реченицама;
–  препозна карактеристичне везнике за одређену врсту напоредног 

односа.

Кључни појмови напоредни односи, везници, реченични чланови, независне реченице

Међупредметне 
корелације

– Математика (Напоредни углови)

Опште међупредметне 
компетенције

Компетенција за учење:
– има позитиван и одговоран однос према учењу.
Рад са подацима и информацијама:
–  користи информације у различитим симболичким модалитетима 

(табеларни, графички, текстуални приказ), чита, тумачи и примењује 
их, повезујући их са претходним знањем из различитих области. 

Решавање проблема:
–  препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и 

уочава везе и односе између њих у светлу претходно стечених знања 
у оквиру различитих предмета и ваншколског искуства. 

Наставне методе монолошка, дијалошка

Облици рада фронтални, индивидуални

Наставна средства и 
помагала

–  Данијела Милићевић и Сунчица Ракоњац Николов, Граматика, 
Српски језик и књижевност за осми разред основне школе, Вулкан 
знање, Београд, 2020.

–  Анђелка Петровић, Катарина Колаковић, Данијела Милићевић, 
Сунчица Ракоњац Николов, Радна свеска, Српски језик и књижевност 
за осми разред основне школе, Вулкан знање, Београд, 2020.

– дигитални уџбеник
– пројектор
– рачунар
– свеске ученика 
– табла
– креда/фломастери

ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС91.
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ТОК ЧАСА

Активности наставника Активности ученика

Уводни део

Најављује наставну јединицу планирану за данашњи 
час. 

Информишу се шта ће радити на овом часу. 

Упућује их да настављају са обнављањем градива из 
синтаксе. 

Упућени су да настављају са обнављањем 
градива из синтаксе. 

Главни део

Записује наслов наставне јединице на табли. 
Истиче циљеве часа. 

Записују наслов лекције у свеске и упознају 
се са циљевима часа.

Упућује ученике да користе уџбеник (Граматику) и на тај 
начин обнављају градиво.

Утврђују и обнављају  градиво користећи 
уџбеник (Граматику). 

Показује пример у уџбенику (154. страна) и скреће им 
пажњу на подвучене реченичне чланове. Подсећа их на 
појам напоредности који познају из математике. 

Понављају да када више речи, (предлошко-
падежних конструкција и синтагми) врше 
у реченици исту службу, а међусобно 
не зависе једне од других, налазе се у 
напоредном односу. 

Даје им неколико примера и задаје да подвуку 
реченичне чланове у напоредном односу, заокруже 
везник којим су повезани и одреде врсту напоредног 
односа.

Раде задате примере са табле и 
проверавају решења са наставником/
наставницом. 

Понавља да се и назависне предикатске реченице могу 
наћи у напоредном односу у оквиру комуникативне 
реченице. 
Показује им табелу на 154. страни Граматике која 
им помаже да се сете врста напоредних односа и 
карактеристичних везника. 

Подсећају се да се и независне предикатске 
реченице могу наћи у напоредном односу. 
Понављају врсте напоредног односа 
и карактеристичне везнике за сваки 
напоредни однос гледајући табелу. 

Дигитални уџбеник

Интерактивни тест
• Напоредни односи, 155. 

страна

СИНТАКСА

154

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.

ТОК ЧАСА 91.
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Записује нове примере на табли, задаје да подвуку 
предикате, обележе границу усправном цртом међу 
независним предикатским реченицама и заокруже 
везник/везнике. 

Раде примере са табле и проверавају 
решења са наставником/наставницом. 

Подсећа их на правила интерпункције у 
независносложеној реченици (Граматика, 159. страна). 

Подсећају се правила интерпункције у 
независносложеној реченици. 

Задаје им да ураде задатке на 155. страни Граматике 
(Зарони и знање изрони).

Раде задатке у Граматици (Зарони и 
знање изрони) и проверавају решења са 
наставником/наставницом.

Активира дигитални уџбеник (Напоредни 
односи, 155. страна) и задаје интерактивне 
задатке. 

Раде интерактивне задатке из дигиталног 
уџбеника.

Завршни део

Понавља кључне појмове које су ученици обнављали 
на часу. 

Слушају пажљиво наставника/наставницу и 
понављају кључне појмове са часа. 

Даје упитник ученицима како би извршили 
самопроцену свог рада на часу.

Врше самопроцену свог рада. 
Постављају питања уколико им нешто није 
јасно. 

Задаје за домаћи задатак да се ураде задаци у Радној 
свесци (137. страна). 

Бележе шта имају за домаћи. 

Следећег часа, по плану, раде анализу домаћег задатка, 
а тема је „Мој највећи страх“. Објашњава тему и подсећа 
их на недавно обрађене Андрићеве приповетке које 
треба да им послуже као инспирација у изради домаћег 
задатка. 

Прате план рада и слушају објашњење 
наставника/наставнице у вези са израдом 
домаћег задатка који анализирају на 
следећем часу. 

Начин провере остварености исхода

– Ангажовање и одговори ученика на питања.
– Тачно решени задаци у дигиталном уџбенику. 
– Тачно решени задаци у Граматици.  
– Тачно решени задаци у Радној свесци. 

Самопроцена рада наставника

– Да ли ми је одговарајући  избор начина провере остварености исхода?
– Да ли сам планирао/-ла одговарајуће активности ученика?
– Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираног?
– Шта бих променио/-ла?

Самопроцена рада ученика

– Да ли сам пажљиво слушао/-ла наставника?
          да     не     делимично
– Користио/-ла сам различите информације повезујући знања из различитих области.
         да     не     делимично
– Да ли умем својим речима да објасним кључне појмове са часа?
         да     не     делимично

Додатна запажања о часу

ТОК ЧАСА91.
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Изглед табле     

Напоредни односи међу реченичним члановима и међу независним реченицама

1. а) Говорили су врло занимљиво, али веома тихо.  

служба: _________________________ врста односа: ___________________________

б) Петар, Павле и Мирко су на базену.

служба: _________________________ врста односа:  _________________________

в) Купићемо деци воду или сок.

служба: _________________________ врста односа: __________________________

г) Улазила је нервозно у собу, па у кухињу. 

служба: _________________________ врста односа: ___________________________

2. а) Дечак ми је каткад причао приче или ми их је читао. 

_____________________________

б) Газда ми је био господин Берки, али ја сам душом и телом припадао дечаку. 

_____________________________

в) Дојурио сам из школе и излетео срећан напоље. 

_____________________________
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Име и презиме ученика: ___________________________ Одељење: ___________________  

1. Наведене глаголске облике разврстај на личне и неличне.
УЛОВЉЕН, ЛОВИО САМ, БУДЕМО ЛОВИЛИ, ЛОВЕЋИ, ЛОВИТИ, УЛОВИСМО
Лични: ___________________________________________________________________
Нелични: _________________________________________________________________

1

2. Допуни следећу дефиницију.
Глаголски облик којим се исказује став говорника према неоствареној радњи за 
коју постоји могућност да се врши назива се ___________________________ или 
________________  начин. 

1

3. а) У следећим стиховима подвуци облике трпног глаголског придева.
„Исте су године сви били рођени,
 на исте свечаности,
заједно су вођени“

б)  Напиши облике трпног глаголског придева у мушком роду једнине датих глагола. 
направити______________________     донети  _________________________

3

4. Подвуци у реченицама глаголе у футуру II и одреди у ком су лицу, роду и броју. 
а) Кад буде свануло, кренућемо на пут.

лице:_________________   род: ____________________  број: ___________________
б) Јавите нам се чим будете поправили компјутер.

лице: _________________ род: ____________________ број: ____________________

2

5. Препознај и напиши назив подвученог глаголског облика у реченици.
Смисливши нови план, генерал позва своје војнике.

Глаголски облик употребљен у реченици зове се ________________________________

1

6. Допуни следеће реченице траженим облицима глагола ИГРАТИ који су дати у загради.
а) Ми _______________________________по цео дан. (1. л. м. потенцијала, ж. род)
б) __________________, удри бригу на весеље!             (2. л. ј. императива)
в)  Пропутовао сам многе земље  _____________________ фолклор. (глаголски прилог 

садашњи)

3

7. Заокружи слово испред реченице у којој постоји логички субјекат.
а) Вукашину се вртело у глави од рингишпила.
б) Сви су волели Вукашина.
в) Ана је поклонила Вукашину књигу.

1

8. Заокружи слова испред реченица у којима запажаш именски предикат.
а) Руком је прешао преко уморног лица.
б) Та моја тетка је у младости била лепа жена. 
в) Планинари су освојили врх Ртња. 
г) Смех младића је бучан и заразан. 

2

ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ



9. Поред дате синтагме, упиши којој врсти припада. 
а) отмено ходајући – _____________________________
б) цветни мирис јоргована – __________________________
в) изузетно гласно (говоре) – ______________________
г) веома брижна – __________________________

2

10. Подвуци у следећој реченици синтагме, препиши их у табелу, одреди им врсту и 
службу коју те синтагме врше у реченици (прецизно). 

Веома брзо сам схватио да ми професор француског језика неће закључити добру 
оцену.  

СИНТАГМА ВРСТА СИНТАГМЕ СЛУЖБА СИНТАГМЕ

3

11. Одреди прецизно службу подвучених реченичних чланова и врсту (тип) напоредног 
односа међу њима.
а) На журку није дошао Павле, него Петар. 

служба: _________________________    врста односа: ___________________________

б) На час математике морамо носити шестар, лењир и угломер. 
служба: ___________________________   врста односа:  _________________________

в) Патике за тренинг сам заборавио у школи или на игралишту. 
служба: ___________________________ врста односа: __________________________

3

12. Означи границу између независних предикатских реченица усправном цртом и 
одреди врсту напоредног односа међу њима.
а) „Нити грми, нит се земља тресе“   ____________________________________________
б) Месец је, међутим, засјао кроз маслине и мрак се спушта. _______________________
в) Замишљам цвркут птица, али ништа не чујем. _________________________________
г) Или ћемо отићи на журку, или ћемо остати у кући. _____________________________

4

13. Подвуци граматичке категорије у датом низу у којима се подвучени придевски атрибут 
слаже са именицом уз коју стоји: Срели смо веселу комшиницу. 

РОД ЛИЦЕ БРОЈ ПАДЕЖ

1

14. Напиши у којим се граматичким категоријама слажу предикат и субјекат у следећим 
реченицама.
а) Чачак је мирисао на свеже малине и локомотиве. _________  __________  __________
б) Пастрмке испод беле пене су хитре. ___________  _____________  _______________

2

15. Подвуци зависне реченице у следећим примерима и одреди им врсту.
а) Упознао сам глумца који је освојио престижну награду. ________________________
б) У исто време, везир одлучи да им подигне мост. ___________________________
в) Кад сутрадан освану дан, вода је већ била спласла. __________________________
г)  Мост од прућа био је исте ноћи пробијен јер је Жепа набујала као никада до тада.  

_______________________________

4

ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ



16. Препознај дате стихове песме, а онда одговори на тражене захтеве.
 

„У мом срцу поноћ. У њем катакад тиња
Мисô да још живиш, мој пределе млади
Моја лепа звезда, мајка и робиња
Боже, шта ли данас у Србији ради?“

а) Назив књижевног дела: ____________________________________________
б) Аутор тог књижевног дела: ______________________________________
в)  Књижевни род: ___________________Књижевна врста: _________________________ 

_____________________
г) Врста риме коју препознајеш у наведеној строфи је  ___________________________.
д) Стилска фигура коју препознајеш у подвученом делу стиха: _____________________

5

17. Прочитај одломке из наведених народних епских песама и поред сваког одломка 
напиши који јунак/јунакиња изговара наведене речи (стихове).
 
а) „На част теби, мој мили ђевере,

На част теби и чаша и вино, 
Поклони ми коња и сокола“      ________________________________

б) „О, Хајкуна, срце из њедара
дај ми нађи од тавнице кључе
да испустим двадесет сужања.“    _________________________________

2

максимум:  40 п. 

0–12 = недовољно

13–19 = довољно

20–26 = добро

27–33 = врло добро

34–40 = одлично

ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ



Група A

Име и презиме ученика: ___________________________ Одељење: ___________________  

 ПЕТНАЕСТОМИНУТНИ ТЕСТ 4

1. Заокружи слово испред одлике која се односи на народну баладу.

а) Народна балада испевана је у првом лицу.
б) Трагичан исход је главно обележје народне баладе. 
в) Народна балада обавезно почиње словенском антитезом. 

1

2. Преопознај и подвуци облик казивања који препознајеш у наведеном одломку 
приповетке „Колумбар“ Дина Буцатија.

„Стефано је имао свега двадесет две године кад се, поздравивши се са пријатељима из 
града и напустивши намештење, вратио у родни град и саопштио мајци своју чврсту 
намеру да се прихвати очевог заната.“

приповедање у 1. лицу приповедање у 3. лицу дескрипција портрет

1

3. Коју стилску фигуру препознајеш у наведеним стиховима народне баладе „Женидба 
Милића Барјактара“. 

„Кад говори ка’ да голуб гуче, 
  Кад се смије ка’ да бисер сије, 
  Кад погледа, како соко сиви, 
  Кад се шеће као пауница;“                  ____________________________________
                                                                                                 (стилска фигура) 

1

4. На линији поред наведених стихова напиши наслов народне епске песме којој ти 
стихови припадају.

а) „Ту кнезови нису ради кавзи,
Нит су ради Турци изјелице, 
Ал’ је рада сиротиња раја“     _______________________________________________

б) „Полећела два врана гаврана,
са Мишара поља широкога
а од Шапца града бијелога“    ________________________________________________

1

5. „Живот и прикљученија“ Доситеја Обрадовића је: 

а) мемоарска проза б) биографија в) аутобиографија 

Заокружи слово испред тачног одговора.

1

6. Прочитај следеће стихове и одговори на захтеве.

 „И овај камен земље Србије,
  Што претећ’ сунцу дере кроз облак,
  О вековечности прича далекој“  

Из које песме су наведени стихови?   ____________________________________________
Ко је аутор те песме?                                 ____________________________________________
У коју књижевну врсту спада песма чији су стихови наведени? ______________________

1

7. У наведеним стиховима препознај и подвуци апострофу.

„Ој, Карловци, место моје драго, 
  Кô детенце дошао сам амо“           („Ђачки растанак“, Бранко Радичевић)

1

8. Напиши назив књижевног рода и књижевне врсте којима припада дело „Јазавац пред 
судом“ Петра Кочића.

Назив књижевног рода: _________________________________
Назив књижевне врсте: _________________________________

1



Име и презиме ученика: ___________________________ Одељење: ___________________  

Група Б ПЕТНАЕСТОМИНУТНИ ТЕСТ 4

1. Заокружи слово испред одлике која се односи на народну баладу.

а) Народна балада испевана је у првом лицу.
б) Предмет баладе нису јуначки подвизи, већ унутарњи душевни потреси јунака. 
в) Народна балада обавезно почиње словенском антитезом.

1

2. У наведеном одломку из народне приповетке „Усуд“ подвуци реченице које 
представљају унутрашњи монолог.

Онај који је радио једном помисли у себи: „Што бих ја и за овога ленивца радио? Боље 
да се оделим, па да за себе радим, а њему што драго!” И тако једанпут рече своме брату: 
„Брате, није право, ја све радим, а ти ни у чему не помажеш, него само готово једеш и 
пијеш. Ја сам наумио да се поделимо.“

1

3. Коју стилску фигуру препознајеш у наведеним стиховима народне баладе „Женидба 
Милића Барјактара“. 
„А звекеће сабља о бедрици,

А жуборе пуца на прсима“            ____________________________________
(пуца – дугмад)                                                       (стилска фигура)

1

4. На линији поред наведених стихова напиши наслов народне епске песме којој ти 
стихови припадају.
а) „Чувајте се раје сиротиње,

Кад устане кука и мотика, 
Биће Турком по Медији мука”     _________________________________________

б) „Нити иде Кулин капетане,
  нити иде, нити ће ти доћи,
  рани сина, пак шаљи на војску“    ________________________________________

1

5. „Житије Ајдук Вељка Петровића“ Вука Караџића је:

а) мемоарска проза б) биографија в) аутобиографија 
Заокружи слово испред тачног одговора.

1

6. Прочитај следеће стихове и одговори на захтеве. 

„Где ја стадох – ти ћеш поћи!
  Што не могох – ти ћеш моћи!
  Куд ја нисам – ти ћеш доћи!“

Из које песме су наведени стихови?   ____________________________________________

Ко је аутор те песме?                                 ____________________________________________

У коју књижевну врсту спада песма чији су стихови наведени? ______________________

1

7. У наведеним стиховима препознај и подвуци апострофу.

„Песмо тужна, мека си милошта 
што плаче као крв грожђа, као суза мошта“  („Србија“, Оскар Давичо)

1

8. Напиши назив књижевног рода и књижевне врсте којима припада дело „Сумњиво 
лице“ Бранислава Нушића.

Назив књижевног рода: _________________________________
Назив књижевне врсте: _________________________________

1



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



Група AКОНТРОЛНИ 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)



Име и презиме ученика: ___________________________ Одељење: ___________________  

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК 1 Група Б

1. Подвуци источнословенске језике у датом низу. 

украјински, пољски, словачки, српски, белоруски, чешки, руски

1

2. Првo словенско писмо било је ______________________________. 

Творци овог писма су ____________________________________________________.

1

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

српскословенским језиком, звао се __________________________.

Наведи једног писца који је писао овим језиком. ________________________

______________________________

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. Година 1847. сматра се годином победе Вукових идеја. Наведи називе два дела од 

укупно четири која су те године издата и којима је та победа потврђена.

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

1

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

1787. _____________________________________________________________

1836. _____________________________________________________________

1852. ______________________________________________________________

1868._______________________________________________________________    

1

7. Напиши барем два разлога због којих је Вуков „Српски рјечник“ из 1818. године наишао 

на критику и неодобравање учених Срба.

1)_________________________________________________________________

2)_________________________________________________________________

1

8. Наведи дијалекте екавског изговора који нису ушли у основицу српског књижевног 

језика.

1. ____________________________________________

2. ____________________________________________

1



КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК 1 Група Б

9. Напиши ијекавске књижевне облике датих речи. 

доживети __________________           лекар _________________________ 

леп _______________________           девојка ________________________

1

10. Прецртај онај језик који не спада у језике националних мањина у Србији.

албански, мађарски, руски, бугарски, словачки, румунски

1

11. Одреди стилске фигуре у следећим примерима.

а) Цела школа је отишла на излет. _____________________________

б) „Друмови ће пожељет Турака“ ______________________________

1

12. Одреди књижевну врсту наведених књижевних дела.

 „Женидба Милића Барјактара“ __________________________________

„Мемоари“, Прота Матеја Ненадовић _______________________________

1

13. Подвуци песму која не припада датом низу.

 „Почетак буне против дахија“, „Бој на Чокешини“, „Женидба Душанова“, „Бој на Мишару“ 

1

14. Усправним двема линијама одреди место цезуре у датом стиху, па на линији поред 

стиха напиши прецизан назив врсте стиха.

 „Рани сина, пак шаљи на војску“  _________________________________________

1

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

 „По срцу и по телесном јунаштву био је први не само у Србији него се може слободно 

рећи и у цијелој Европи свога свуд ратног времена. У вријеме Ахила и Милоша 

Обилића он би заиста њи’ов друг био...“

О ком јунак је реч у датом одломку? _______________________________________

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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1.  Прочитај одломак из дела Роман као држава и други огледи Милорада Павића. Запажај однос 
аутора према новим технологијама стваралаштва. 

Роман без речи је нека врста савршено дизајнираног авантуристичког филма, али се 

разликује од филма у оном истом домену у коме се класични роман разликује од интерактивног 

романа. То јест, управо својом интерактивношћу. Главна личност сваког романа без речи на це- 

-де-рому је сам корисник рачунара. Роман без речи је настао од дечјих компјутерских игрица, 

одвојио се од њих својом тематиком за одрасле, својом сложеношћу, изванредним визуелним 

и звучним ефектима који понекад превазилазе све што је виђено на филму и, пре свега, својом 

интерактивношћу. Јер, као што рекосмо, главни јунак романа сте ви, његов корисник. На почетку 

игре не само да не знате где сте се нашли међу тим световима маште и генијалних заплета него 

не знате и тек треба да откријете ко сте заправо ви сами. На почетку тих романа без речи, ви 

имате и моралну дилему. Не знате заправо јесте ли позитивна или негативна личност, иако сте 

нагнани да учествујете у свим збивањима. [...] Кроз те романе без речи ви се, као и у животу, 

морате кретати сналазећи се како најбоље умете. Интуиција, храброст, мудрост, знање, биће 

вам неопходни ако нећете да заглибите већ на самом почетку. Понекад се екипа младих људи 

удружује и заједничким напором маште за једну ноћ успеју да савладају или како се каже разбију 

игрицу. 

Обој кружиће испред тачних одговора.

Које предности „романа без речи” аутор истиче у наведеном одломку?

  интерактивност читаоца

  очување природе 

  развијање тимског духа

  уштеда издатака за књиге

2. �Обој�кружиће�испред�одговора�који�упућују�на�став аутора�према�„роману�без�речи”.�

Аутор је:

  равнодушан према технолошким променама и новим видовима стваралаштва;

  привучен идејом да роман може бити плод заједничког напора маште; 

  разочаран што „роман без речи” тражи брзе одлуке и непредвидив је као и живот; 

  одушевљен генијалношћу замисли дела у којем је читалац и главни јунак.

3.  Које�карактеристике�читаоца�–�учесника�„романа�без�речи”�аутор�истиче?

Обој кружиће испред три тачна одговора. 

  осећајност

  одлучност

  мудрост

  образовање

  пожртвованост  
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4.  На основу наведеног текста Милорада Павића, одреди значење речи интуиција.

Обој кружић испред тачног одговора.

Интуиција значи: 

  предубеђење

  предосећај

  предсказање

  преображај 

5. Обој кружић испред назива лексичког односа који се јавља у изразима:

„заглибити се у неком проблему”  и „разбити игрицу”. 

  синонимија

  хомонимија

  полисемија

6. Подвуци реч у којој уочаваш палатализацију.  

„Роман без речи” издваја се визуелним и звучним ефектима.  

7. Обој кружић испред одговора који одређује  службу (функцију) подвучене речи. 

Волим класичне романе. 

  објекат

  атрибут

  апозиција

  прилошка одредба за начин

8. Одреди граматички род, број и падеж подвучене именице. 

Павић је био предложен за Нобелову награду. 

граматички род: __________________ 

број:                         __________________   

падеж:                     __________________  

9. Одреди врсту синтагме у примеру: 

роман без речи

Обој кружић испред тачног одговара.

  именичка

  глаголска

  прилошка

  придевска 
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10. Одреди врсту подвучене зависне реченице.

Не знате где сте се нашли. 

Обој кружић испред тачног одговoра.

  односна

  изрична

  месна

  последична

11.  Обој кружић испред назива дијалекта којим пише Милорад Павић.

  источнохерцеговачи

  косовско-ресавски

  шумадијско-војвођански

  тимочко-призренски 

12. У наведеним паровима подвуци ону реч која одговара смислу реченице.

а) Мој друг је љубитељ/љубимац веслања.

б) Ја сам добар познаник/познавалац компјутерских игрица.

г) Мој дека је посебно болешљив/болећив према мени.

д) Лепо је кад људи сачувају чистоћу/чистоту душе. 

13. Упиши запете тамо где је неопходно, поштујући правописна правила.

Етнографски музеј налази се на Студентском тргу једном од најлепших београдских тргова 

непосредно поред Коларчеве задужбине. 

14.  Обој кружић у одговарајућем пољу тако да повежеш наслове дела са књижевним родом 

коме припадају. Једном роду може припадати више наслова.  

Књижевни род

Назив дела и име аутора лирика епика драма

Хазарски речник, Милорад Павић 

Ловац у житу, Џ. Д. Селинџер

Отаџбина, Ђура Јакшић

Сумњиво лице, Бранислав Нушић

15.  Протумачи скривено значење глагола враћати се у  Неповратној песми Мирослава Антића. 

Никад немој да се враћаш

Када једном у свет кренеш.

Немој да ми нешто петљаш.
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Немој да ми хоћеш – нећеш. 

И ја бежим без повратка.

Никад нећу унатраг. 

Обој кружиће испред тачних одговора. 

Стихом никад немој да се враћаш лирски субјект нам поручује:   

  Не треба одустајати од својих снова ни онда када је тешко.

  Не треба се никад враћати уназад јер то доноси несрећу.

  Треба бити храбар, упркос стрепњама на путу ка будућности.

  Истина је да неки песници беже без повратка из своје домовине.

16.  Одреди облике казивања који преовлађују у одломку приповетке Све ће то народ 

позлатити Лазе Лазаревића. 

Он се прво обриса од воде којом су га поливали, па онда загрли сина, али тако нагло, као да 

се бојао да ће му побећи!

Дуго га не пусти. А и кад се одвоји, он га гледаше правце у очи, не смејући никако

спустити очију доле, где је некад нога била.

–  Хвала богу, само кад си ти жив! Све ће опет добро бити. Ово – он руком напипа

штаку – ово ће народ позлатити! Је ли тако, браћо?

Сви прискочише одобравајући. 

 

Обој кружиће испред тачних одговора. 

У одломку преовлађује:

  нарација

  дескрипција

  дијалог

  монолог

17.  Прочитај део песме Србија Оскара Давича. Уочавај којим стилским фигурама лирски субјект 

дочарава своју блискост са домовином.

Ја знам сва твоја лица, свако шта хоће, шта носи,
гледао сам све твоје очи, разумем шта кажу, шта крију.
Ја мислим твоју мисао за челом ти у коси,
ја знам твоја уста шта љубе, шта пију.

Еј, пију од туге, од зноја, од муке,
од ноћи, од сијерка који се тешко меље.

ТЕСТ  2
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Ја сам у млину, сред буке
жрвња, чуо све твоје жеље

и бриге твоје, ој, Србијо, међу песмама, међу шљивама,
ој, Србијо, међу људима
на њивама,
ој, Србијо, међу песмама, међу стадима,

ој, Србијо, песмо међу народима.

Обој кружић испред назива стилске фигуре коју запажаш у подвученим примерима. 

а) ој, Србијо, међу песмама, међу стадима...

  метафора     апострофа      контраст      персонификација

б) ој, Србијо, песмо међу народима

  метафора      апострофа      контраст      персонификација

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

тражене захтеве.

Прочитај још једном прву строфу социјалне лирске песме Србија Оскара Давича. Уочавај однос 

лирског субјекта према Србији. 

Ја знам сва твоја лица, свако шта хоће, шта носи,

гледао сам све твоје очи, разумем шта кажу, шта крију.

Ја мислим твоју мисао за челом ти у коси,

ја знам твоја уста шта љубе, шта пију.

Протумачи како се лирски субјект обраћа својој земљи. Закључи шта нам наведени стихови 

откривају о Србији, а шта о осећањима лирског субјекта према својој домовини.  

Напиши одговор који је:

18. целовит и заснован на тексту;

19. састављен од јасних, разумљивих и граматички исправних реченица;

20. у складу са правописним правилима српског језика.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ТЕСТ  2
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Сваки задатак доноси највише 1 бод.
За одговор који се разликује од решења датог у овом упутству ученик добија 0 бодова.
Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима на начин којим је то предвиђено овим 
упутством. 

Бр. 
зад.

Решење Бодовање

1.  интерактивност читаоца
 развијање тимског духа

Тачан одговор – 1 бод.

2.   привучен идејом да роман може бити плод заједничког 
напора маште

  одушевљен генијалношћу замисли дела у којем је 
читалац и главни јунак

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 1 бод. 
Тачан један одговор и 
ниједан нетачан – 0,5 
бодова.

3.  одлучност
 мудрост
 образовање

Тачан одговор – 1 бод.

4.  предосећај Тачан одговор – 1 бод.
5.  полисемија Тачан одговор – 1 бод.
6. „Роман без речи” издваја се визуелним и звучним 

ефектима.
Тачан одговор – 1 бод.

7.   атрибут Тачан одговор – 1 бод.
8. граматички род: женски

број: једнина 
падеж: акузатив

Тачни сви одговори – 1 
бод. 
Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 0,5 
бодова. 

9.  именичка Тачан одговор – 1 бод.

10.  изрична Тачан одговор – 1 бод.

11.  шумадијско-војвођански Тачан одговор – 1 бод.

12. а) Мој друг је љубитељ/љубимац веслања.
б)  Ја сам добар познаник/познавалац компјутерских 

игрица.
г) Мој дека је посебно болешљив/болећив према мени.
д) Лепо је кад људи сачувају чистоћу/чистоту душе

Тачни сви одговори – 1 
бод. 
Тачна два одговора – 0,5 
бодова.

13. Етнографски музеј налази се на Студентском тргу, једном 
од најлепших београдских тргова, непосредно поред 
Коларчеве задужбине. 

Тачан одговор – 1 бод.

14. Хазарски речник, Милорад Павић – епика
Ловац у житу, Џ. Д. Селинџер – епика
Отаџбина, Ђура Јакшић – лирика
Сумњиво лице, Бранислав Нушић – драма 

Тачни сви одговори –1 
бод.
Тачна два одговора – 0,5 
бодова.

15.   Не треба одустајати од својих снова ни онда када је 
тешко.

  Треба бити храбар, упркос стрепњама на путу ка 
будућности.

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 1 бод. 
Тачан један одговор и 
ниједан нетачан – 0,5 
бодова.
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16.  нарација
 монолог

Тачан одговор – 1 бод.

17. а) ој, Србијо, међу песмама, међу стадима...    апострофа
б) ој, Србијо, песмо међу народима                    метафора 

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 1 бод.
тачан један одговор и 
ниједан нетачан – 0,5.

18. Прихватљив је сваки одговор којим се истиче осећање 
љубави, припадности, блискости, нежности и сл. 
лирског субјекта (лирског ја, песничког ја) према својој 
домовини. Признаје се сваки одговор који упућује на то 
да лирски субјект персонификује Србију, доживљава 
је као особу коју воли, разуме и добро познаје. Може 
се истаћи и познавање историје Србије. Лирски субјект 
осећа и тугу и срећу своје домовине, што је наглашено 
стиховима ја знам сва твоја лица, гледао сам све твоје 
очи, или неким другим наведеним стихом. Неопходно је 
образлажити и аргументовати стиховима или навођењем 
делова стиха из наведеног дела песме.
На пример: 
1. Наведени стихови откривају нам да лирски субјект 
доживљава Србију као драгу особу коју добро познаје. 
Израз ја знам сва твоја лица открива да зна много о 
Србији и њеној историји, да му је домовина блиска и 
поистовећује се са њеном судбином. 
2. Лирски субјект се обраћа директно Србији и тиме 
наглашава осећај љубави и саосећања са родном земљом. 
Стихови: гледао сам све твоје очи, разумем шта кажу, шта 
крију, упућују на то да је зна и у добру и у злу. 

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. 
На пример: 
1.  Лирски субјект (или: песник, Оскар Давичо) истиче 

да добро познаје Србију. (Одговор је непотпун, без 
аргумената)

2.  Песник је рођен у Србији и зна много о њој. (Тумачење је 
дословно.)

3.  Лирски субјект познаје лица и очи Србије, зна шта 
она воли, а шта не. (Одговор је непотпун, само се 
прафразира текст.)

4.  Песник замишља да је Србија нека жена, па описује 
њено лице и очи. (Тумачење је дословно, површно, 
неаргументовано.)

Тачан одговор – 1 бод.

УПУТСТВО ЗА 
ОЦЕЊИВАЊЕ ТЕСТ  2

16.  нарација
 монолог

Тачан одговор – 1 бод.

17. а) ој, Србијо, међу песмама, међу стадима...    апострофа
б) ој, Србијо, песмо међу народима                    метафора 

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 1 бод.
тачан један одговор и 
ниједан нетачан – 0,5.

18. Прихватљив је сваки одговор којим се истиче осећање 
љубави, припадности, блискости, нежности и сл. 
лирског субјекта (лирског ја, песничког ја) према својој 
домовини. Признаје се сваки одговор који упућује на то 
да лирски субјект персонификује Србију, доживљава 
је као особу коју воли, разуме и добро познаје. Може 
се истаћи и познавање историје Србије. Лирски субјект 
осећа и тугу и срећу своје домовине, што је наглашено 
стиховима ја знам сва твоја лица, гледао сам све твоје 
очи, или неким другим наведеним стихом. Неопходно је 
образлажити и аргументовати стиховима или навођењем 
делова стиха из наведеног дела песме.
На пример: 
1. Наведени стихови откривају нам да лирски субјект 
доживљава Србију као драгу особу коју добро познаје. 
Израз ја знам сва твоја лица открива да зна много о 
Србији и њеној историји, да му је домовина блиска и 
поистовећује се са њеном судбином. 
2. Лирски субјект се обраћа директно Србији и тиме 
наглашава осећај љубави и саосећања са родном земљом. 
Стихови: гледао сам све твоје очи, разумем шта кажу, шта 
крију, упућују на то да је зна и у добру и у злу. 

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. 
На пример: 
1.  Лирски субјект (или: песник, Оскар Давичо) истиче 

да добро познаје Србију. (Одговор је непотпун, без 
аргумената)

2.  Песник је рођен у Србији и зна много о њој. (Тумачење је 
дословно.)

3.  Лирски субјект познаје лица и очи Србије, зна шта 
она воли, а шта не. (Одговор је непотпун, само се 
прафразира текст.)

4.  Песник замишља да је Србија нека жена, па описује 
њено лице и очи. (Тумачење је дословно, површно, 
неаргументовано.)

Тачан одговор – 1 бод.
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16.  нарација
 монолог

Тачан одговор – 1 бод.

17. а) ој, Србијо, међу песмама, међу стадима...    апострофа
б) ој, Србијо, песмо међу народима                    метафора 

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 1 бод.
тачан један одговор и 
ниједан нетачан – 0,5.

18. Прихватљив је сваки одговор којим се истиче осећање 
љубави, припадности, блискости, нежности и сл. 
лирског субјекта (лирског ја, песничког ја) према својој 
домовини. Признаје се сваки одговор који упућује на то 
да лирски субјект персонификује Србију, доживљава 
је као особу коју воли, разуме и добро познаје. Може 
се истаћи и познавање историје Србије. Лирски субјект 
осећа и тугу и срећу своје домовине, што је наглашено 
стиховима ја знам сва твоја лица, гледао сам све твоје 
очи, или неким другим наведеним стихом. Неопходно је 
образлажити и аргументовати стиховима или навођењем 
делова стиха из наведеног дела песме.
На пример: 
1. Наведени стихови откривају нам да лирски субјект 
доживљава Србију као драгу особу коју добро познаје. 
Израз ја знам сва твоја лица открива да зна много о 
Србији и њеној историји, да му је домовина блиска и 
поистовећује се са њеном судбином. 
2. Лирски субјект се обраћа директно Србији и тиме 
наглашава осећај љубави и саосећања са родном земљом. 
Стихови: гледао сам све твоје очи, разумем шта кажу, шта 
крију, упућују на то да је зна и у добру и у злу. 

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. 
На пример: 
1.  Лирски субјект (или: песник, Оскар Давичо) истиче 

да добро познаје Србију. (Одговор је непотпун, без 
аргумената)

2.  Песник је рођен у Србији и зна много о њој. (Тумачење је 
дословно.)

3.  Лирски субјект познаје лица и очи Србије, зна шта 
она воли, а шта не. (Одговор је непотпун, само се 
прафразира текст.)

4.  Песник замишља да је Србија нека жена, па описује 
њено лице и очи. (Тумачење је дословно, површно, 
неаргументовано.)

Тачан одговор – 1 бод.

УПУТСТВО ЗА 
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Сваки задатак доноси највише 1 бод.
За одговор који се разликује од решења датог у овом упутству ученик добија 0 бодова.
Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима на начин којим је то предвиђено овим 
упутством. 

Бр. 
зад.

Решење Бодовање

1.  интерактивност читаоца
 развијање тимског духа

Тачан одговор – 1 бод.

2.   привучен идејом да роман може бити плод заједничког 
напора маште

  одушевљен генијалношћу замисли дела у којем је 
читалац и главни јунак

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 1 бод. 
Тачан један одговор и 
ниједан нетачан – 0,5 
бодова.

3.  одлучност
 мудрост
 образовање

Тачан одговор – 1 бод.

4.  предосећај Тачан одговор – 1 бод.
5.  полисемија Тачан одговор – 1 бод.
6. „Роман без речи” издваја се визуелним и звучним 

ефектима.
Тачан одговор – 1 бод.

7.   атрибут Тачан одговор – 1 бод.
8. граматички род: женски

број: једнина 
падеж: акузатив

Тачни сви одговори – 1 
бод. 
Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 0,5 
бодова. 

9.  именичка Тачан одговор – 1 бод.

10.  изрична Тачан одговор – 1 бод.

11.  шумадијско-војвођански Тачан одговор – 1 бод.

12. а) Мој друг је љубитељ/љубимац веслања.
б)  Ја сам добар познаник/познавалац компјутерских 

игрица.
г) Мој дека је посебно болешљив/болећив према мени.
д) Лепо је кад људи сачувају чистоћу/чистоту душе

Тачни сви одговори – 1 
бод. 
Тачна два одговора – 0,5 
бодова.

13. Етнографски музеј налази се на Студентском тргу, једном 
од најлепших београдских тргова, непосредно поред 
Коларчеве задужбине. 

Тачан одговор – 1 бод.

14. Хазарски речник, Милорад Павић – епика
Ловац у житу, Џ. Д. Селинџер – епика
Отаџбина, Ђура Јакшић – лирика
Сумњиво лице, Бранислав Нушић – драма 

Тачни сви одговори –1 
бод.
Тачна два одговора – 0,5 
бодова.

15.   Не треба одустајати од својих снова ни онда када је 
тешко.

  Треба бити храбар, упркос стрепњама на путу ка 
будућности.

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 1 бод. 
Тачан један одговор и 
ниједан нетачан – 0,5 
бодова.
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16. нарација
 монолог

Тачан одговор – 1 бод.

17.а) ој, Србијо, међу песмама, међу стадима...    апострофа
б) ој, Србијо, песмо међу народима                    метафора 

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 1 бод.
тачан један одговор и 
ниједан нетачан – 0,5.

18.Прихватљив је сваки одговор којим се истиче осећање 
љубави, припадности, блискости, нежности и сл. 
лирског субјекта (лирског ја, песничког ја) према својој 
домовини. Признаје се сваки одговор који упућује на то 
да лирски субјект персонификује Србију, доживљава 
је као особу коју воли, разуме и добро познаје. Може 
се истаћи и познавање историје Србије. Лирски субјект 
осећа и тугу и срећу своје домовине, што је наглашено 
стиховима ја знам сва твоја лица, гледао сам све твоје 
очи, или неким другим наведеним стихом. Неопходно је 
образлажити и аргументовати стиховима или навођењем 
делова стиха из наведеног дела песме.
На пример: 
1. Наведени стихови откривају нам да лирски субјект 
доживљава Србију као драгу особу коју добро познаје. 
Израз ја знам сва твоја лица открива да зна много о 
Србији и њеној историји, да му је домовина блиска и 
поистовећује се са њеном судбином. 
2. Лирски субјект се обраћа директно Србији и тиме 
наглашава осећај љубави и саосећања са родном земљом. 
Стихови: гледао сам све твоје очи, разумем шта кажу, шта 
крију, упућују на то да је зна и у добру и у злу. 

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. 
На пример: 
1.  Лирски субјект (или: песник, Оскар Давичо) истиче 

да добро познаје Србију. (Одговор је непотпун, без 
аргумената)

2.  Песник је рођен у Србији и зна много о њој. (Тумачење је 
дословно.)

3.  Лирски субјект познаје лица и очи Србије, зна шта 
она воли, а шта не. (Одговор је непотпун, само се 
прафразира текст.)

4.  Песник замишља да је Србија нека жена, па описује 
њено лице и очи. (Тумачење је дословно, површно, 
неаргументовано.)

Тачан одговор – 1 бод.
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19. Тачан одговор: Ученик је написао јасне, граматички 
исправне реченице које се односе на захтев у 18. задатку. 
Нетачан одговор: Ученик је написао неразумљиву 
реченицу или је направио једну или више граматичких 
грешака, морфолошких или синтаксичких. Реченица се не 
односи на питање дато у 18. задатку или је само цитиран 
део текста, без самосталног тумачења ученика.
Напомена: Одговор на 19. задатак се вреднује независно 
од тога да ли је ученик дао прихватљив одговор на 18. 
задатак. 

Тачан одговор – 1 бод.

20. Тачан одговор: Одговор је написан у складу са основном 
правописном нормом из сваке правописне области. 
Употреба запете се не оцењује. 
Нетачан одговор: Ученик није применио једно или више 
основних правописних правила. Одговор се не односи на 
захтев наведен у 18. задатку или је текст само цитиран, без 
самосталних реченица ученика. Напомена: Одговор на 20. 
задатак вреднује се независно од тога да ли је прихватљив 
одговор на 18. и 19. задатак. 

Тачан одговор – 1 бод.
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16.  нарација
 монолог

Тачан одговор – 1 бод.

17. а) ој, Србијо, међу песмама, међу стадима...    апострофа
б) ој, Србијо, песмо међу народима                    метафора 

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 1 бод.
тачан један одговор и 
ниједан нетачан – 0,5.

18. Прихватљив је сваки одговор којим се истиче осећање 
љубави, припадности, блискости, нежности и сл. 
лирског субјекта (лирског ја, песничког ја) према својој 
домовини. Признаје се сваки одговор који упућује на то 
да лирски субјект персонификује Србију, доживљава 
је као особу коју воли, разуме и добро познаје. Може 
се истаћи и познавање историје Србије. Лирски субјект 
осећа и тугу и срећу своје домовине, што је наглашено 
стиховима ја знам сва твоја лица, гледао сам све твоје 
очи, или неким другим наведеним стихом. Неопходно је 
образлажити и аргументовати стиховима или навођењем 
делова стиха из наведеног дела песме.
На пример: 
1. Наведени стихови откривају нам да лирски субјект 
доживљава Србију као драгу особу коју добро познаје. 
Израз ја знам сва твоја лица открива да зна много о 
Србији и њеној историји, да му је домовина блиска и 
поистовећује се са њеном судбином. 
2. Лирски субјект се обраћа директно Србији и тиме 
наглашава осећај љубави и саосећања са родном земљом. 
Стихови: гледао сам све твоје очи, разумем шта кажу, шта 
крију, упућују на то да је зна и у добру и у злу. 

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. 
На пример: 
1.  Лирски субјект (или: песник, Оскар Давичо) истиче 

да добро познаје Србију. (Одговор је непотпун, без 
аргумената)

2.  Песник је рођен у Србији и зна много о њој. (Тумачење је 
дословно.)

3.  Лирски субјект познаје лица и очи Србије, зна шта 
она воли, а шта не. (Одговор је непотпун, само се 
прафразира текст.)

4.  Песник замишља да је Србија нека жена, па описује 
њено лице и очи. (Тумачење је дословно, површно, 
неаргументовано.)

Тачан одговор – 1 бод.

УПУТСТВО ЗА 
ОЦЕЊИВАЊЕ ТЕСТ  2

16.  нарација
 монолог

Тачан одговор – 1 бод.

17. а) ој, Србијо, међу песмама, међу стадима...    апострофа
б) ој, Србијо, песмо међу народима                    метафора 

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 1 бод.
тачан један одговор и 
ниједан нетачан – 0,5.

18. Прихватљив је сваки одговор којим се истиче осећање 
љубави, припадности, блискости, нежности и сл. 
лирског субјекта (лирског ја, песничког ја) према својој 
домовини. Признаје се сваки одговор који упућује на то 
да лирски субјект персонификује Србију, доживљава 
је као особу коју воли, разуме и добро познаје. Може 
се истаћи и познавање историје Србије. Лирски субјект 
осећа и тугу и срећу своје домовине, што је наглашено 
стиховима ја знам сва твоја лица, гледао сам све твоје 
очи, или неким другим наведеним стихом. Неопходно је 
образлажити и аргументовати стиховима или навођењем 
делова стиха из наведеног дела песме.
На пример: 
1. Наведени стихови откривају нам да лирски субјект 
доживљава Србију као драгу особу коју добро познаје. 
Израз ја знам сва твоја лица открива да зна много о 
Србији и њеној историји, да му је домовина блиска и 
поистовећује се са њеном судбином. 
2. Лирски субјект се обраћа директно Србији и тиме 
наглашава осећај љубави и саосећања са родном земљом. 
Стихови: гледао сам све твоје очи, разумем шта кажу, шта 
крију, упућују на то да је зна и у добру и у злу. 

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. 
На пример: 
1.  Лирски субјект (или: песник, Оскар Давичо) истиче 

да добро познаје Србију. (Одговор је непотпун, без 
аргумената)

2.  Песник је рођен у Србији и зна много о њој. (Тумачење је 
дословно.)

3.  Лирски субјект познаје лица и очи Србије, зна шта 
она воли, а шта не. (Одговор је непотпун, само се 
прафразира текст.)

4.  Песник замишља да је Србија нека жена, па описује 
њено лице и очи. (Тумачење је дословно, површно, 
неаргументовано.)

Тачан одговор – 1 бод.



Име и презиме Одељење

ИСТОРИЈАЈЕЗИК

1.

2.

3.

4.

5.

 ПАДЕЖИ

Упиши називе падежа који недостају.

1. НОМИНАТИВ КО? ШТА?
2. КОГА? ЧЕГА?
3. ДАТИВ КОМЕ? ЧЕМУ?
4. КОГА? ШТА?
5. ХЕЈ!
6. ИНСТРУМЕНТАЛ С КИМ? ЧИМЕ?
7. О КОМЕ? О ЧЕМУ?

Заокружи врсте речи које се мењају по падежима.

УЗВИЦИ ИМЕНИЦЕ ВЕЗНИЦИ ПРИДЕВИ

ПРЕДЛОЗИ ЗАМЕНИЦЕ ГЛАГОЛИ БРОЈЕВИ

Именице, придеви, заменице и бројеви једним именим се зову:

а) супер четворка б) именске речи в) глаголске речи

Како се зове промена именских речи по падежима:

а) дегустација б) декларација в) деклинација

Допуни реченице одговарајућим обликом речи у загради.

Лопта је полетела ка ________ (кош).

Ескими живе у ___________ (кућа) од снега.

Изашли смо из ____________ (школа) и кренули ка ___________ (парк).

Са ____________ (обала) су се чули звуци __________ (гитара).

На мом ____________(кров) налази се гнездо ________ (ласта).

Рад из __________(српски) писао/-ла сам ______________ (наливперо).

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНДИВИДУАЛИЗОВАН 
И ПРИЛАГОЂЕН НАЧИН РАДА СА УЧЕНИЦИМА



ИСТОРИЈАЈЕЗИК  ПАДЕЖИ

6.

7.

8.

У следећем низу прецртај именицу која није у номинативу.

СРБИЈА НЕМАЧКА ЕНГЛЕСКУ ШПАНИЈА ГРЧКА

Подвуци вокативе у следећем одломку из „Сумњивог лица“.

ЈЕРОТИЈЕ: Ми треба, господо, да поделимо посао међу собом. Ти ћеш, 
господине Милисаве, рецимо, да напишеш распис... Добро! Ти ћеш, 
господине Вићо, рецимо, да примиш на себе варош... Добро! Ти ћеш, 
господине Жико, рецимо да (погледа га дремљивог) спаваш!“

Повежи назив песме „Отаџбина“ са одговарајућим падежним обликом.

ОТАЏБИНА ЛОКАТИВ

ОТАЏБИНЕ АКУЗАТИВ

ОТАЏБИНУ НОМИНАТИВ

ОТАЏБИНОМ ГЕНИТИВ

ОТАЏБИНИ ИНСТРУМЕНТАЛ

Подвуци именицу КРЕДА у следећим реченицама, потом повежи 
реченице са називом падежа у коме се реч КРЕДА налази:

Креда је на катедри. АКУЗАТИВ

Ученик је нашао део креде. ИНСТРУМЕНТАЛ

Ученик је пришао креди. НОМИНАТИВ

Ученик је дао креду наставнику. ГЕНИТИВ

Кредо, час те има, час те нема! ЛОКАТИВ

Наставник пише кредом. ДАТИВ

Ученик је написао песму о креди. ВОКАТИВ

Називе следећих књижевних дела напиши у АКУЗАТИВУ.

„Мемоари“__________________

„Плава гробница“_______________

„Србија“ ______________________

„Пилипенда“___________________

9.

10.



ИСТОРИЈАЈЕЗИК  ПАДЕЖИ

11.

12.

13.

Подвуци ГЕНИТИВ који има присвојно значење у следећим реченицама.
Први пример је урађен.

Моја омиљена песма је „Плави чуперак“ Мирослава Антића.

Волим да читам приповетку „Аска и вук“ Иве Андрића.

Свиђа ми се комедија „Сумњиво лице“ Бранислава Нушића.

Обрађивали смо песму „Ђачки растанак“ Бранка Ћопића.

У следећим реченицама именице у загради стави у одговарајући облик.

На поду сам нашао зрно__________ (грожђе).

Наручили смо по две кугле____________ (сладолед).

Баш ме је освежила ова кришка __________ (лубеница).

Како се зове генитив који означава део нечега?

а) комадни  б) деони  в) дељиви

53

У претходним лекцијама си учио/учила да субјекат, објекат и 
прилошке одредбе могу бити исказани једном речју и групом речи. 
Обрати пажњу на следећи пример.

• Велики гвоздени мост спаја обале Дунава.

Примећујеш да је субјекат исказан групом речи. Реченица би имала 
исти смисао да гласи:

• Мост спаја обале Дунава.

Међутим, у првој реченици слика моста је потпунија јер сазнајемо 
КАКАВ је мост, тј. да је ВЕЛИКИ и ОД ЧЕГА је – тј. да је ГВОЗДЕНИ.

У групи речи ВЕЛИКИ ГВОЗДЕНИ МОСТ, главна реч је МОСТ, а ВЕЛИКИ 
и ГВОЗДЕНИ су АТРИБУТИ. 

Поред придева, у служби атрибута се могу наћи именице, заменице 
и бројеви.

ВОЋНИ СЛАДОЛЕД СЛАДОЛЕД ОД ВОЋА

                                         
придев у служби атрибута именица у служби атрибута

НАШ РОЂАК ЈЕДАН ЧОВЕК

        
заменица у служби атрибута број у служби атрибута

Језичке заврзламе

НАШ РОЂАК ЈЕДАН ЧОВЕК

        
заменица у служби атрибута број у служби атрибута

Подвуци правилно написане реченице.

Путујем са друштвом возом у Нови Сад.

Путујем са друштвом са возом у Нови Сад.

Нови Сад



Име и презиме Одељење

ИСТОРИЈА „БОЈ НА МИШАРУ“
Народна епска песма

КЊИЖЕВНОСТ

Бој на Мишару је народна епска песма. Припада песмама новијих 
времена, односно песмама о борбама за ослобођење Србије, јер опева 
бој који се одиграо на пољу Мишару код Шапца 1806. године. Тада 
је српска војска победила турску војску. У том боју је погинуо Кулин 
капетан, заповедник турске војске. Песму „Бој на Мишару“ испевао је 
народни певач Филип Вишњић. Песму је забележио Вук Стефановић 
Караџић. У читанци се налази на 64. страни.

„Филип Вишњић“, рад Јосифа Даниловца

Кратак садржај песме 
Тема: Разговор између два врана гаврана и жене Кулин капетана о 
победи српске војске. 
Место: кула Кулин капетана у Вакупу. 
Време: Први српски устанак, 1806. година.

Народни певач је песму испевао на необичан начин. У песми се не 
говори о боју, него је песма заправо разговор између два врана 
гаврана и Кулинове каде. 
Гавранови у народној традицији представљају птице које доносе лоше 
вести. Гавранови лете од Мишара до Вакупа, до куле Кулин капетана. 
На кулу излази Кулинова када и пита гавране да ли су видели њеног 
мужа и да ли је победио српску војску. Овде нас народни певач вешто 
упознаје са јунацима Првог српског устанка. Туркиња је била убеђена 
у победу свог мужа и пита редом да ли је погубио српске војсковође: 
Ђорђа, Јакова, Луку, Цинцара, Чупића, Милоша. 



ИСТОРИЈА

1.

2.

Сви ликови које спомиње Кулинова када су заиста постојали. Они су 
историјске личности.  
Гаврани одговарају Кулиновој кади да се не нада Кулин капетану, јер га 
је погубио Петровићу Ђорђе. 
На крају песме црне птице проричу наставак српске борбе против 
Турака:

„Рани сина, пак шаљи на војску; 
Србија се умирит не може.“

                              
    
ТЕСТ

Песма „Бој на Мишару“ припада:

а) Косовском циклусу; 
б) Хајдучком циклусу; 
в) Циклусу ослобођења Србије.

Заокружи слово испред тачног одговора.

Подвуци тачну реченицу.

Песма „Бој на Мишару“ инспирисана је историјским догађајем.

Песма „Бој на Мишару“ говори о измишљеном боју.

Јаков 
Ненадовић 
– војвода 
Првог 
српског 
устанка

Лука 
Лазаревић 
– командант 
града Шапца

Цинцар Јанко 
– војвода 
Пожаревачке 
нахије

Стојан Чупић 
или Змај од 
Ноћаја  
–  војвода

Милош 
Обреновић 
– војвода 
у Првом 
српском 
устанку, 
касније 
српски кнез

„БОЈ НА МИШАРУ“
Народна епска песма

КЊИЖЕВНОСТ



ИСТОРИЈА

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Песма је опевана као разговор између:

а) два врана гаврана и жене Кулина-капетана;

б) Петровић Ђорђа и Кулин капетана.

Заокружи слово испред тачног одговора.

Какви су гавранови у песми:

а) бели б) врани (црни) в) велики

Заокружи тачан одговор.

Гавранови у народној епици  представљају:            

а) велике  птице;

б) птице које доносе лоше вести.

Жена Кулин капетана очекује да је њен муж погубио српске војсковође. 
Ђорђе, Јаков, Луку, Цинцарин, Чупић, Милош су:

а) историјске личности Првог српског устанка;

б) измишљени епски јунаци.

Заокружи слово испред тачног одговора.

Ко на крају песме говори стихове: „Рани сина, пак шаљи на војску; / 
Србија се умирит не може“?

а) гавранови  б) када (жена) Кулинова 

Заокружи слово испред тачног одговора.

Подвуци тачан одговор.

а)  Гавранови су рекли жени Кулин капетана да је Петровићу Ђорђе 
погубио њеног мужа и да је турска војска изгубила.

б)  Гавранови су рекли жени Кулин-капетана да јој је муж жив и да се 
враћа кући.

„БОЈ НА МИШАРУ“
Народна епска песма

КЊИЖЕВНОСТ


