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Завод за унапређивање образовања и васпитања 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

Циљ 

 

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о 

српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености; проширивање и 

продубљивање знања о српској и светској књижевности,  развијање љубави према књизи и 

читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких текстова; упознавање 

репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, 

књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; проширивање и продубљивање 

књижевних знања и читалачких вештина; образовање и васпитање ученика као слободне, 

креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.   

 

Задаци 

 

Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога 

наставе језика). Ученици треба да: 

 овладају знањима о српском књижевном језику;  

 стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у 

писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног 

развоја; 

 поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског 

народа, националних мањина, етничких заједница и других народа; 

 унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, 

националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са 

развијањем толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем 

других језика и других култура. 

 

Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких 

вештина и афирмисање васпитних вредности путем књижевности). Ученици треба да: 

 упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште 

књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности; 

 негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине 

посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из историје 

српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој 

улози; 

 развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса 

који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају књижевна дела 

свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

 усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности; 

- оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду 

насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног 

понашања и за развијање самосвести и личне одговорности; 

- подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом; 

- развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости. 
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Општи задаци. Ученици треба да: 

 развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у 

примени стечених знања;  

 развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања 

сложеним и обимним знањима;  

 усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и 

способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и функционалне вештине које 

ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном 

животу;  

 развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави 

Србији; 

 формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна 

баштина; 

 буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

 

 

 

 

I разред  

гимназија општег типа 

(4 часа недељно, 148 часова годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

А. КЊИЖЕВНОСТ (88 часова) 

I УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (30 часова) 

Природа и смисао књижевности 

Појам и назив књижевности; књижевност као уметност; књижевност и друге уметности; 

усмена и писана књижевност; улога књижевне уметности у друштву; књижевност и 

проучавање књижевности, науке о књижевности: теорија, историја књижевности и књижевна 

критика.  

Уметнички доживљај, утисци, разумевање, сазнавање и доживљавање уметничких 

вредности у књижевном делу. 

Тема, мотиви, фабула и сиже у књижевном делу 

Тема (наслов - однос према теми); мотив (мања тематска јединица); фабула и сиже. 

Појам варијаната (усмена творевина једнаких фабула, различитих сижеа). 

Лик у књижевном делу 

Лик, карактер, тип (типски ликови у народној поезији), причалац (наратор), писац; 

уметнички поступци у процесу стварања лика; функција и значења лика. 

Мисли и идеје у књижевном делу 

Идеје, мисли, поруке, смисао књижевноуметничког дела. Мисли и идеје - побуђене и 

развијене у читаоцу. 

Композиција 

Композиционе целине (на примерима лирског, епског и драмског дела); јединство 

мотива (статички, динамички, везивни, слободни); композиционо-мотивациони склад. 

Језик књижевноуметничког дела 

Језик у књижевној уметности (уметности речи) и језичко општење изван књижевног 

дела. Језичке јединице у књижевноуметничком делу (пишчев избор и распоређивање речи, 

служба речи). 

Техника истраживања књижевноуметничког дела 
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Књижевно дело и литература о делу - примарни извори (књижевно дело), секундарни 

извори (литература о делу); техника читања књижевног дела; вођење бележака, рад у 

библиотеци, избор и распоред прикупљених података, научна апаратура (библиографија, фус-

нота). Самостални писмени рад ученика. 

Дела за обраду 

Сунце се девојком жени - лирска народна песма 

Бановић Страхиња - епска народна песма 

Хасанагиница - народна балада 

Девојка бржа од коња - народна приповетка 

Златна јабука и девет пауница - народна приповетка 

Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење - умет. припов. 

Антон П. Чехов: Туга - новела 

Данило Киш: Рани јади - роман 

Софокле: Антигона - трагедија 

Иво Андрић: Беседа приликом примања Нобелове награде 

О причи и причању 

II КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА (10 часова) 

Основне информације о развоју, врстама, тематици и особеностима књижевности старог 

века. 

Еп о Гилгамешу 

Хомер - Илијада (одломак - VI певање) 

Библија - из Старог завета - Легенда о потопу; из Новог завета - Беседа на Гори; 

Страдање и васкрсење Христово (Јеванђеље по Матеју) 

III СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ (12 часова) 

Почеци словенске писмености; значај рада Ћирила и Методија и њихових ученика. 

Најстарија словенска писма (глагољица, ћирилица); старословенски језик и рецензије 

старословенског језика; најстарији споменици јужнословенске културе (Башћанска плоча, 

Самуилов натпис, Брижински споменици, Мирослављево јеванђеље). Главне врсте 

средњовековне књижевности (црквена поезија, апокрифи, житија и похвале). Међусобне везе 

и утицаји писане и усмене књижевности. 

Св. Сава: Житије св. Симеона (одломак) - Болест и смрт св. Симеона 

Теодосије: Житије св. Саве (одломак) 

Јефимија: Похвала кнезу Лазару 

Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве 

Константин Филозоф: из Житија деспота Стефана Лазаревића (о смрти Краљевића 

Марка, о косовској бици); усмено предање о св. Сави (народне песме, приче, легенде). 

IV НАРОДНА (УСМЕНА) КЊИЖЕВНОСТ (12 часова) 

Поетика народне (усмене) књижевности. Синкретизам, анимизам, аниматизам, магијски 

начин мишљења, магична моћ речи; стварање као подржавање природи; интензивност 

колективних осећања, нивелираност мишљења. Процес обликовања усмених творевина. 

Усмени стваралац као представник своје средине. Однос: стваралац - дело - слушаоци; 

идентификовање слушаоца за казивачем; рецензија усмене средине; општење и васпитање 

усменим путем; опстајање дела која представљају јавно мнење; индивидуалност усменог 

ствараоца и наслеђивање образаца; певач као чувар друштвеног, моралног и националног 

кодекса. Историјско предање. 

Типологија једноставнијих усмених облика. Трајност врста усмене књижевности. 

Њихова основна обележја и разлике у функцији. Тематски кругови епске поезије. Јунаци као 

васпитни узори своје средине. Народна поезија као усмена историја вишег реда у формирању 

и трајању историјске свести - са ширим избором усмене поезије и прозе. 

Српска дјевојка - народна песма 
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Кнежева вечера - народна песма 

Марко пије уз рамазан вино - народна песма 

Диоба Јакшића - народна песма 

Ропство Јанковић Стојана - народна песма 

Бој на Мишару - народна песма 

V ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА (12 часова) 

Хуманизам и ренесанса у Европи и код нас - (појмови, особености, значај). 

Ф. Петрарка: Канцонијер (избор сонета) 

В. Шекспир: Ромео и Јулија 

Сервантес: Дон Кихот (одломак) 

Ш. Менчетић: Први поглед 

Џ. Држић: Горчије жалости јесу ли гди кому 

М. Држић: Новела од Станца, Дундо Мароје (одломци) 

VI БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ (7 часова) 

Барок и класицизам и њихови главни представници у Европи и код нас. 

И. Гундулић: Осман (одломци из I и VIII певања) 

Молијер: Тврдица 

VII ЛЕКТИРА (5 часова) 

Данте Алигијери: Божанствена комедија (одломак из Пакла, певање V - Паоло и 

Франческа) 

Ђовани Бокачо: Декамерон (Федериго и дона Ђована, дан пети, прича девета) 

Избор из поезије савремених песника према избору ученика и наставника (Д. Радовић, 

М. Антић, Љ. Симовић и др.) 

VIII КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

На делима која су предвиђена за изучавање у овом разреду понављају се, проширују, 

усвајају и систематизују основни књижевнотеоријски појмови. 

Лирско, епско, драмско песништво. 

Лирске ("женске") и епске (јуначке) песме. Врсте народне лирске поезије, тематски 

кругови епске поезије. Лирско-епска песма, балада. 

Епска поезија (одлике и подела на стих и прозу). 

Епска поезија у стиху: епска песма, еп (епопеја). Епски јунак. 

Епска поезија у прози: приповетка, новела, роман; једноставнији облици епске прозе: 

мит, предање, бајка, прича. Житије (животопис, биографија), похвала, слово. 

Драмска поезија (одлике, подела): трагедија, комедија, драма у ужем смислу речи. 

Ренесансна комедија. Фарса. Драма и позориште. Драмски јунак. 

Стих и проза. Метрика, хексаметар, десетерац, цезура. 

Средства уметничког изражавања 

Епитет, поређење, персонификација, хипербола, градација, антитеза, метафора, лирски 

паралелизам. Симбол. 

Хуманизам, ренесанса, петраркизам, барок, класицизам. 

Б. ЈЕЗИК (32 часа) 

I ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ 

Место језика у људском животу. Битна својства језика. Језик и комуникација. 

II КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

Раслојавање језика. Језик, дијалект и социолект. Језичка норма и стандардизација. 

Књижевни језик. Књижевнојезичке варијанте. Функционални стилови. Нестандардни језички 

варијетети. 

Наречја српског језика (критеријуми, подела, називи, размештај, основне особине). 

Дијалекатска основица српског књижевног језика. 
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Књижевни језици на српском језичком подручју до XIX века. (Повезати са наставом 

књижевности). 

III ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ БАВЕ 

Језик као систем знакова. 

Фонетика и фонологија. Гласови и фонеме. Слог. Прозодија. 

Морфологија. Речи и морфеме. Врсте морфема. Морфологија у ужем смислу (промена 

речи). Творба речи. 

Синтакса. Реченица као језичка и комуникативна јединица. 

Лексикологија. Лексеме. Лексички фонд (речник, лексика). 

Граматике и речници српског језика и начин њихове употребе. 

IV ФОНЕТИКА (СА ФОНОЛОГИЈОМ И МОРФОФОНОЛОГИЈОМ) 

Гласовни систем српског књижевног језика (понављање и утврђивање систематизације 

гласова и њихових карактеристика). 

Фонолошки систем српског књижевног језика. Дистинктивна функција српских фонема, 

најважније варијанте фонема; Дистинктивне опозиције и дистинктивне црте (показати на 

одабраним примерима). 

Морфофонологија. Морфофонолошке алтернације и њихова улога у промени и творби 

речи. Алтернације у српског књижевном језику (проширивање и утврђивање раније стечених 

знања), Правописна решења. 

Акценатски систем српског књижевног језика (и његово обележавање). Клитике 

(проклитике и енклитике). Контрастирање акценатског система књижевног језика и 

регионалног дијалекта (где је то потребно). Служење речником за утврђивање правилног 

акцента. 

V ПРАВОПИС 

Основни принципи правописа српског књижевног језика. Правописи и правописни 

приручници (и служење њима). 

Писање великог слова. 

Б. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (20 часова) 

I УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Артикулација гласова, књижевна акцентуација, мелодија реченице, јачина, висина тона, 

боја гласа, темпо изговора; пауза - логичка и психолошка и њихова изражајна функција. 

Акценат речи, групе речи, реченице (смисаоница). Отклањање нестандардне акцентуације из 

ученичког говора. 

Изражајно казивање напамет научених краћих прозних и дијалошких текстова. 

Рецитовање стихова. 

Коришћење грамофонских плоча, звучних записа и магнетофонских трака у подстицању, 

процени и снимању изражајног читања, казивања и рецитовања. 

Стилске вежбе. Функционални стилови: разговорни, књижевноуметнички. 

II ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Акцентовање речи и обележавање акцентских целина. 

Правописне вежбе: писање великог слова. 

Стилске вежбе: сажимање писменог састава уз појачавање његове информативности, 

отклањање сувишних речи и неприкладних израза. 

Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу). 

Четири писмена задатка годишње. 
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II разред 

гимназија општег типа 

 (4 часа недељно, 140 часова годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

А. КЊИЖЕВНОСТ (91) 

I. ПРОСВЕТИТЕЉСТВО (9) 

Просветитељство-реформаторски покрет у Европи: култ разума, прогреса, 

природног права, осећајности; верска толеранција. Геополитички и духовни оквири српског 

народа (Велика сеоба Срба). Између средњовековних и модерних појава у књижевности 

(барокне тенденције, Г. Ст. Венцловић, З. Орфелин). Књижевност епохе просветитељства 

(сентиментализам, класицизам).  

Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију: Живот и прикљученија (I део) 

Јован Стерија Поповић: Тврдица 

II. РОМАНТИЗАМ (45) 

Романтизам у Европи и код нас (појам, особености, значај, главни представници). 

Поетика романтизма, однос према традицији и просветитељству, одлике стила, жанрова и 

мотивско-тематских тенденција, развој лирике, драме - трагедије и мешовитих облика. 

Поетика романтизма (В. Иго - "Предговор Кромвелу" - одломак) 

Џорџ Гордон Бајрон: Чајлд Харолд (одломак) 

Александар Сергејевич Пушкин: Цигани, Евгеније Оњегин (одломци) 

Шандор Петефи: Слобода света 

Хенрих Хајне: Лорелај 

Вук Стефановић Караџић: реформатор језика и правописа (из Предговора Српском 

рјечнику; Лексикограф (Српски рјечник), сакупљач народних умотворина (О подјели и 

постању народних пјесама); књижевни критичар и полемичар (Критика на роман "Љубомир у 

Јелисиуму"), писац - историчар, биограф (Житије Ајдук-Вељка Петровића). 

Петар Петровић Његош: Горски вијенац 

Бранко Радичевић: Кад млидија’ умрети, Ђачки растанак 

Ђура Јакшић: Орао, Вече, Поноћ, Јелисавета кнегиња црногорска (одломак) 

Јован Јовановић Змај: Ђулићи, Ђулићи увеоци, Јутутунска народна химна 

Лаза Костић: Међу јавом и мед сном. Santa Maria della Salute 

Иван Мажуранић: Смрт Смаил-аге Ченгића 

Франце Прешерн: Сонетни венац 

III. РЕАЛИЗАМ (27) 

Реализам у Европи и код нас (појам, особености, значај, главни представници). 

Поетика реализма: однос према стварности, ослонац на позитивистичку слику света, 

доминација прозе, обележје књижевног лика (мотивисаност, типичност, индивидуалност) и 

реалистичког стила. Реализам у Европи - поетика реализма (Балзак: Предговор Људској 
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комедији - одломак). Поетика реализма у српској књижевности (Светозар Марковић: Певање 

и мишљење - одломак) 

Опоре де Балзак: Чича Горио 

Николај Васиљевич Гогољ: Ревизор 

Ги де Мопасан: Два пријатеља (новела) 

Јаков Игњатовић: Вечити младожења 

Милован Глишић: Глава шећера 

Лаза Лазаревић: Ветар 

Радоје Домановић: Данга, Вођа 

Стеван Сремац: Зона Замфирова 

Бранислав Нушић: Народни посланик 

Симо Матавуљ: Поварета, Бакоња фра-Брне (одломак, Избор) 

Војислав Илић: Сиво, суморно небо, Јутро на Хисару, Запуштени источник 

Силвије Страхимир Крањчевић: Мојсије 

Иво Андрић Пут Алије Ђерзелета 

IV. ЛЕКТИРА (10) 

Лав Николајевич Толстој: Ана Карењина или Рат и мир 

Иво Андрић: Мост на Жепи и друге приповетке 

Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве 

Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове 

V. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни 

књижевнотеоријски појмови. 

Лирска поезија (особености књижевног рода); лирска песма; композициона 

структура лирске песме; песничка слика; књижевноуметнички (песнички) језик; сликовност 

(конкретност), емоционалност, симболичност, преображај значења, ритмичност и 

хармоничност; версификација; системи версификације; трохеј, јамб, дактил; стих; строфа; 

рима. 

Реалистичка приповетка и роман. 

Романтично, реалистично, хумористично, сатирично, гротескно. 

Средства уметничког изражавања (стилске фигуре): метафора, персонификација, 

алегорија, иронија, сарказам, асиндет, полисиндет, анафора, епифора, симплоха, ономатопеја, 

алитерација, асонанца, игра речима. 

Писмо, аутобиографија, сонет, сонетни венац. 

Лирско-епска поезија (балада, романса, поема). 

Б. ЈЕЗИК (30) 

I. КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 
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Почетак стандардизације књижевног језика и правописа код Срба и код Хрвата 

(прва половина XIX века). Развој српског књижевног језика у другој половини XIX века и у 

XX веку (повезивање са наставом књижевности). Основни принципи српске књижевне норме. 

Екавски и ијекавски изговор. Ћирилица и латиница. Књижевно-језичке варијанте. 

Функционални стилови српског књижевног језика. 

Основни принципи језичке културе. Приручници за неговање језичке културе (и 

начин њиховог коришћења). 

Језичка ситуација у Србији. Принципи језичке равноправности. Језичка 

толеранција. 

II. МОРФОЛОГИЈА (У УЖЕМ СМИСЛУ) 

Врсте речи. Променљиве и непроменљиве речи. Морфолошке и класификационе 

категорије речи. 

Именице. Именичке категорије (падеж и број; род). Врсте именица. Основно о 

деклинацији именица. 

Придеви. Придевске категорије (род, број, падеж, вид, степен поређења). Врсте 

придева. Основне карактеристике деклинације и компарације придева. 

Заменице. Именичке заменице: личне заменице; неличне именичке заменице 

(заменице ко, што итд.). Придевске заменице. Основно о промени заменица. 

Бројеви: главни и редни бројеви. Врсте главних бројева: основни бројеви, збирни 

бројеви, бројне именице на -ица (двојица, тројица итд.), бројни придеви (једни, -е, -а, двоји, -е, 

-а, итд.). 

Глаголи. Непрелазни, прелазни и повратни глаголи. Подела глагола по виду. 

Морфолошке глаголске категорије: време и начин; лице и број (и род - код облика који 

разликују м., ж. и с. род); стање (актив и пасив); потврдност/одричност. Основно о 

конјугацији (глаголске основе, глаголске врсте, лични и нелични облици, облици пасива). 

Прилози. Врсте прилога. 

Помоћне речи: предлози, везници и речце. Узвици. 

III. ПРАВОПИС 

Састављено и растављено писање речи. Правописни знаци. Скраћенице. 

Растављање речи на крају ретка. 

В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (27) 

I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Причање догађаја и доживљаја (приказивање осећања). 

Описивање бића, предмета, радњи, појава (тачно, верно, сажето). 

Самостално излагање у функцији интерпретације књижевног текста. Уочавање 

језичких поступака и стилогених места књижевног текста (читањем и образлагањем). Дијалог 

у функцији обраде текста. 

Изражајно казивање напамет научених лирских песама и краћих монолошких 

текстова. Доследно усвајање ортоепске норме и усвајање вештине говорења. 

Стилске вежбе. Функционални стилови: научни. 
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II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Правописне вежбе: писање бројева и одричних облика глагола. Писање скраћеница. 

Писмени састави: израда плана писменог састава, усавршавање текста; писање 

побољшане верзије писменог састава (уношење нових података, отклањање безначајних 

појединости). 

Четири школска писмена задатка. 

 

III разред 

гимназија општег типа 

 (4 часа недељно, 144 часа годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

А. КЊИЖЕВНОСТ (90) 

I. МОДЕРНА (39) 

Модерна у европској и српској књижевности и њени главни представници. Поетика 

модерне (импресионизам и симболизам). 

Шарл  Бодлер: Везе, Албатрос  

Артур Рембо: Офелија 

Стефан Маларме: Лабуд 

Пол Верлен: Месечина 

Антон Павлович Чехов: Ујка Вања 

Богдан Поповић: Антологија новије српске лирике (Предговор) 

Алекса Шантић: Моја отаџбина, Претпразничко вече, Вече на шкољу 

Јован Дучић: Залазак сунца, Сунцокрети, Јабланови 

Милан Ракић: Јасика, Искрена песма, Долап, Наслеђе 

Сима Пандуровић: Светковина, Родна груда  

Антун Густав Матош: Јесење вече, Notturno  

Бора Станковић: Коштана, Нечиста крв  

Јован Скерлић: О Коштани  

Петар Кочић: Мрачајски прото, Јазавац пред судом 

Иван Цанкар: Краљ Бетајнове 

II. МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ (38) 

Европска књижевност у првим деценијама XX века (појам и особености и значај); 

манифести футуризма, експресионизма н надреализма; књижевни покрети и струје у српској 

књижевности између два рата (експресионизам, надреализам, социјална књижевност). Ратна 

књижевност. 

Владимир Мајаковски: Облак у панталонама 

Федерико Гарсија Лорка: Романса месечарка 
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Рабиндрант Тагора: Градинар 

Милутин Бојић: Плава гробница 

Душан Васиљев: Човек пева после рата 

Милош Црњански: Суматра, Сеобе I део 

Момчило Настасијевић: Туга у камену 

Иво Андрић: Ех роntо 

Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка, Колајне (избор) 

Исак Самоковлија: Рафина авлија 

Вељко Петровић: Салашар 

Растко Петровић: Људи говоре 

Исидора Секулић: Госпа Нола  

Мирослав Крлежа: Господа Глембајеви 

Добрица Цесарић: Облак, Повратак 

Оскар Давичо: Хана (избор) (прецизирано: прва песма) 

Иван Горан Ковачић: Јама 

III. ЛЕКТИРА (13) 

Избор из лирике европске модерне: (Рилке, А. Блок, Аполинер). 

Избор из међуратне поезије (Д. Максимовић, Р. Петровић, М. Дединац, Р. Драинац, 

С. Винавер). 

Франц Кафка: Процес 

Ернест Хемингвеј: Старац и море 

Иво Андрић: На Дрини ћуприја  

Михаил А. Шолохов: Тихи Дон (избор) 

IV. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни 

књижевнотеоријски појмови. 

Лирика. Модерна лирска песма (структура). Песма у прози. 

Стих: једанаестерац, дванаестерац, слободан стих. Средства књижевноуметничког 

изражавања (стилске фигуре), метонимија, синегдоха, парадокс, алузија, апострофа, реторско 

питање, инверзија, елипса, рефрен. 

Епика. Облици уметничког изражавања: причање (нарација), описивање 

(дескрипција), дијалог, монолог, унутрашњи монолог, доживљени говор, пишчев коментар; 

казивање у првом, другом и трећем лицу. 

Драма: Драма у ужем смислу (особине): модерна драма (психолошка, 

симболистичка, импресионистичка); драмска ситуација; сценски језик (визуелни и акустични 

сценски знакови); публика, глумац, глума, режија, лектор, сценограф. 

Б. ЈЕЗИК (34) 
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I. ТВОРБА РЕЧИ 

Основни појмови о извођењу (деривацији) речи. Важнији модели за извођење 

именица, придева и глагола. 

Основни појмови о творби сложеница. Полусложенице. 

Правописна решења. 

II. ЛЕКСИКОЛОГИЈА (СА ЕЛЕМЕНТИМА ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И 

ФРАЗЕОЛОГИЈЕ) 

Значењски (семантички) и формални односи међу лексемама: синонимија; 

антонимија; полисемија и хомонимија; метафорична и метонимијска значења. 

Стилска вредност лексема: лексика и функционални стилови; поетска лексика, 

варијантска лексика, дијалектизми и регионализми; архаизми и историзми; неологизми; 

жаргонизми; вулгаризми (повезати са употребом речника). 

Речи из страних језика и калкови (дословне преведенице) и однос према њима. 

Речници страних речи. Разумевања најважнијих префикса (и префиксоида) и суфикса (и 

суфиксоида) пореклом из класичних језика. 

Основни појмови о терминологији и терминима. Терминолошки речници. 

Основни појмови о фразеологији и фразеолошким јединицама. Стилска вредност 

фразеолошких јединица. Клишеи и помодни изрази. 

III. СИНТАКСА 

Реченице у ширем смислу (комуникативне реченице) и реченице у ужем смислу 

(предикатске реченице). 

Речи (лексеме и морфосинтаксичке речи). Идентификовање морфосинтаксичких 

речи. Пуне речи (именичке, придевске и прилошке и глаголи) и помоћне речи (предлози, 

везници и речце). 

Синтагма. Врсте синтагми (именичке, придевске, прилошке глаголске синтагме). 

Основне конструкције (и њихови модели) предикатске реченице: субјективно-

предикатска конструкција, рекцијске конструкције (с правим и неправим објектом), 

копулативне конструкције (с именским и прилошким предикативом), конструкције са 

семикопулативним глаголима (допунским предикативима). Прилошке одредбе. 

Безличне реченице. Реченице с логичким (семантичким) субјектом. 

Реченице с пасивном конструкцијом. Реченице с безличном конструкцијом. 

Именичке синтагме. Типови атрибута. Апозитив и апозиција. 

IV. ПРАВОПИС 

Транскрипција речи из страних језика (основни принципи и примери). 

В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (20) 

I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Казивање и рецитовање напамет научених књижевноуметничких текстова. 

Извештавање о друштвеним и културним збивањима. Коментарисање (спортских 

такмичења, културних манифестација, друштвених збивања). 

Стилистика. Функционални стилови: публицистички. 



 

12 

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Стилистика. Лексичка синонимија и вишезначност речи, избор речи (прецизност). 

Појачавање и ублажавање исказа; обично, ублажено и увећано значење речи; пренесена 

значења речи (фигуративна употреба именица, глагола и придева). 

Писмене вежбе: новинарска вест, чланак, извештај, интервју, коментар и др. 

Приказ књижевно-сценског или филмског дела. Увежбавање технике израде писмених 

састава. 

Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу). 

Четири писмена задатка. 

 

IV разред 

гимназија општег типа 

 (4 часа недељно, 128 часова годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

А. КЊИЖЕВНОСТ (80) 

I. ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (26) 

Слојевита структура књижевноуметничког дела 

Слој звучања 

Слој значења 

Слој света дела (предметности) 

Слој идеја 

Динамичност структуре. 

Методологија проучавања књижевности 

Методи: 

Позитивистички 

Психолошки 

Феноменолошки 

Структуралистички 

Теорија рецепције 

Плурализам метода и њихов суоднос. 

Смисао и задаци проучавања књижевности 

Стварање књижевноуметничког дела и проучавање књижевности (стваралачки, 

продуктивни и теоријски односи према књижевној уметности). 

Читалац, писац и књижевно дело. Књижевна култура. 

Књижевна култура 

Дела за обраду 
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Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Десанка Максимовић: Тражим помиловање (избор)  

Васко Попа: Каленић (избор), Кора  

Бранко Миљковић: Ватра и ништа (избор)  

Бранко Ћопић: Башта сљезове боје  

Владан Десница: Прољећа Ивана Галеба  

Самјуел Бекет: Чекајући Годоа 

II. САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ (34) 

Битна обележја и најзначајнији представници европске и српске књижевности 

Албер Ками: Странац  

Луис Борхес: Чекање (кратка прича)  

Стеван Раичковић: Септембар, Камена успаванка (избор)  

Миодраг Павловић: Реквијем  

Весна Парун: Ти која имаш невиније руке  

Блажо Конески: Везиља 

Иво Андрић: Проклета авлија  

Меша Селимовић: Дервиш и смрт  

Михајло Лалић: Лелејска гора  

Добрица Ћосић: Корени, Време смрти  

Антоније Исаковић: Кроз грање небо  

Александар Тишма: Употреба човека  

Ранко Маринковић: Руке (новела)  

Данило Киш: Енциклопедија мртвих 

Душан Ковачевић: Балкански шпијун 

III. ЛЕКТИРА (20) 

Виљем Шекспир: Хамлет 

Волфганг Гете: Фауст 

Фјодор М. Достојевски: Злочин и казна или Браћа Карамазови 

Михаил Булгаков: Мајстор и Маргарита 

Милорад Павић: Хазарски речник 

Избор из светске лирике XX века (Одн, Сезар, Превер, Пастернак, Ахматова, 

Цветајева, Бродски, Сенгор, Сајферс). 

Избор из савремене српске књижевности (Б. Пекић, М. Бећковић и др.). 

Избор књижевних критика и есеја (И. Секулић, Б. Михајловић, П. Џаџић, М. 

Павловић, Н. Милошевић, С. Лукић). 

IV. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 
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Завод за унапређивање образовања и васпитања 

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни 

књижевнотеоријски појмови. 

Лирика. Лирско изражавање: стваралачке могућности посредовања језика између 

свести и збиље; асоцијативно повезивање разнородних појмова; сугерисање, подстицање и 

упућивање; читаочева рецепција; јединство звукова, ритмова, значења и смисла. 

Епика: Структурни чиниоци прозног књижевноуметничког дела: објективно и 

субјективно приповедање; фиктивни приповедач; померање приповедачевог гледишта; 

свезнајући приповедач; ток свести; уметничко време; уметнички простор; начело интеграције. 

Типови романа: роман лика, простора, степенасти, прстенасти, паралелни; роман 

тока свести; роман-есеј; дефабулизиран роман. 

Драма: Структура и композиција драме; антидрама; антијунак. 

Драма и позориште, радио, телевизија, филм. 

Путопис. Есеј. Књижевна критика. 

Б. ЈЕЗИК (30) 

I. СИНТАКСА 

Падежни систем. - Појам падежног система и предлошко-падешких конструкција. 

Основе именичке, придевске и прилошке вредности падежних односно предлошко-падежних 

конструкција. Падежна синонимија. Поливалентност падежа. Предлошки изрази. 

Конгруенција: дефиниција и основни појмови; граматичка и семантичка 

конгруенција. 

Систем зависних реченица. Обележја зависних реченица. Три основна типа 

вредности зависних реченица (именичке, придевске и прилошке зависне реченице). Главне 

врсте зависних реченица: изричне (са управним и неуправним говором), односне, месне, 

временске, узрочне, условне, допусне, намерне, поредбене и последичне. Везнички изрази. 

Систем независних реченица. Општи појмови о врстама независних реченица, 

њиховим обележјима и функцијама. Обавештајне, упитне, заповедне, жељне и узвичне 

реченице. 

Основни појмови о негацији. 

Глаголски вид. Главна видска значења и начин њиховог обележавања. 

Глаголска времена и глаголски начини - основни појмови. Временска и модална 

значења личних глаголских облика: презента, перфекта, крњег перфекта, аориста, 

имперфекта, плусквамперфекта, футура, футура другог, кондиционала (потенцијала) и 

императива. 

Напоредне конструкције (координација). Појам напоредног односа. Обележавање 

напоредног односа. Главни типови напоредних конструкција: саставне, раставне, супротне, 

искључне, закључне и градационе. 

Распоређивање синтаксичких јединица (основни појмови). 

Информативна актуализација реченице и начини њеног обележавања (основни 

појмови). 

Комуникативна кохезија. Начини успостављања веза међу деловима текста. 
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Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Специјални типови независних реченица. (Ево аутобуса! Пожар! Страшног ли 

времена! и др.). 

Прагматика. Говорни чинови. Структура разговора и текста. 

II. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ 

Еволуција језика: Развој језика у људској врсти, у друштву и код појединца. 

Настанак и развој писма. 

Језик, култура и друштво: Језик и друге друштвене категорије. Вишејезичност. 

Ставови према језику. 

Типови језика: Језици у свету. Језичка сродност. Језички типови и језичке 

универзалије. 

III. ПРАВОПИС 

Интерпункција 

В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (18) 

I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Реторика (појам и врсте); историјат и подела; разговор, говор. Однос између 

говорника и аудиторија. Вежбе јавног говорења пред аудиторијом (употреба подсетника, 

импровизовано излагање; коришћење микрофона). 

II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Стилистика: функционални стилови: административно-пословни (молба, жалба, 

пословно писмо). 

Облици писменог изражавања: приказ, осврт, расправа, књижевне паралеле, есеј 

(вежбања). 

Правопис: интерпункција (вежбања). 

Домаћи писмени задаци сложенијих захтева (читање и анализа на часу). 

Четири писмена задатка годишње. 

 

 

 

II разред 

гимназија друштвено-језичког смера 

(4 часа недељно, 140 часова годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

А. КЊИЖЕВН0СТ (91) 

I. ПРОСВЕТИТЕЉСТВО (9) 

Просветитељство - реформаторски покрет у Европи: култ разума, прогреса, 

природног права, осећајности; верска толеранција. Геополитички и духовни оквири српског 

народа (Велика сеоба Срба). Између средњовековних и модерних појава у књижевности 

(барокне тенденције, Г. Ст. Венцловић, З. Орфелин). Књижевност епохе просветитељства 

(сентиментализам, класицизам). 
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Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију; Живот и прикљученија (I део) 

Јован Стерија Поповић: Тврдица 

II. РОМАНТИЗАМ (45) 

Романтизам у Европи и код нас (појам, особености, значај, главни представници). 

Поетика романтизма: однос према традицији и просветитељству, одлике стила, жанрова и 

мотивско-тематских тенденција, развој лирике, драме-трагедије и мешовитих облика. 

Поетика романтизма (В. Иго - "Предговор Кромвелу" - одломак) 

Џорџ Гордон Бајрон: Чајлд Харолд (одломак) 

Александар Сергејевич Пушкин: Цигани, Евгеније Оњегин (одломци) 

Шандор Петефи: Слобода света 

Хенрих Хајне: Лорелај 

Вук Стефановић Караџић: реформатор језика и правописа (из Предговора Српском 

рјечнику); лексикограф (Српски рјечник), сакупљач народних умотворина (О подјели и 

постању народних пјесама); књижевни критичар и полемичар (Критика на роман "Љубомир у 

Јелисиуму"); писац - историчар, биограф (Житије Ајдук-Вељка Петровића). 

Петар Петровић Његош: Горски вијенац 

Бранко Радичевић: Кад млидија’  умрети, Ђачки растанак 

Ђура Јакшић: Орао, Вече, Поноћ, Јелисавета кнегиња црногорска (одломак) 

Јован Јовановић Змај: Ђулићи, Ђулићи увеоци, Јутутунска народна химна 

Лаза Костић: Међу јавом и мед сном, Santa Maria della Salute 

Иван Мажуранић: Смрт Смаил-аге Ченгића 

Франце Прешерн: Сонетни венац 

III. РЕАЛИЗАМ (27) 

Реализам у Европи и код нас (појам, особености, значај, главни представници). 

Поетика реализма: однос према стварности, ослонац на позитивистичку слику света, 

доминација прозе, обележје књижевног лика (мотивисаност, типичност, индивидуалност) и 

реалистичког стила. Реализам у Европи - поетика реализма (Балзак: Предговор Људској 

комедији - одломак). Поетика реализма у српској књижевности (Светозар Марковић: Певање 

и мишљење - одломак) 

Оноре де Балзак: Чича Горио 

Николај Васиљевич Гогољ: Ревизор 

Ги де Мопасан: Два пријатеља (новела) 

Јаков Игњатовић: Вечити младожења 

Милован Глишић: Глава шећера 

Лаза Лазаревић: Ветар 

Радоје Домановић: Данга, Вођа 

Стеван Сремац: Зона Замфирова 

Бранислав Нушић: Народни посланик 
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Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Симо Матавуљ: Поварета, Бакоња фра-Брне (одломак, Избор) 

Војислав Илић: Сиво, суморно небо, Јутро на Хисару, Запуштени источник 

Силвије Страхимир Крањчевић: Мојсије 

IV. ЛЕКТИРА (10) 

Лав Николајевич Толстој: Ана Карењина или Рат и мир  

Иво Андрић: Мост на Жепи и друге приповетке 

Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве 

Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове 

V. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни 

књижевнотеоријски појмови. 

Лирска поезија (особености књижевног рода); лирска песма; композициона 

структура лирске песме; песничка слика; књижевноуметнички (песнички) језик: сликовност 

(конкретност), емоционалност, симболичност, преображај значења, ритмичност и 

хармоничност; версификација; системи версификације; трохеј, јамб, дактил; стих; строфа; 

рима. 

Реалистичка приповетка и роман. 

Романтично, реалистично, хумористично, сатирично, гротескно. 

Средства уметничког изражавања (стилске фигуре): метафора, персонификација, 

алегорија, иронија, сарказам, асиндет, полисиндет, анафора, епифора, симплоха, ономатопеја, 

алитерација, асонанца, игра речима. 

Писмо, аутобиографија, сонет, сонетни венац. 

Лирско-епска поезија (балада, романса, поема). 

Б. ЈЕЗИК (30) 

I. КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

Почетак стандардизације књижевног језика и правописа код Срба и код Хрвата 

(прва половина XIX века). Развој српског књижевног језика у другој половини XIX века и у 

XX веку (повезивање са наставом књижевности). Основни принципи српске књижевне норме. 

Екавски и ијекавски изговор. Ћирилица и латиница. Књижевно-језичке варијанте. 

Функционални стилови српског књижевног језика. 

Основни принципи језичке културе. Приручници за неговање језичке културе (и 

начин њиховог коришћења). 

Језичка ситуација у Србији. Принципи језичке равноправности. Језичка 

толеранција. 

II. МОРФОЛОГИЈА (У УЖЕМ СМИСЛУ) 

Врсте речи. Променљиве и непроменљиве речи. Морфолошке и класификационе 

категорије речи. 

Именице. Именичке категорије (падеж и број; род). Врсте именица. Основно о 

деклинацији именица. 
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Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Придеви. Придевске категорије (род, број, падеж, вид, степен поређења). Врсте 

придева. Основне карактеристике деклинације и компарације придева. 

Заменице. Именичке заменице: личне заменице; неличне именичке заменице 

(заменице ко, што итд.). Придевске заменице. Основно о промени заменица. 

Бројеви: главни и редни бројеви. Врсте главних бројева: основни бројеви, збирни 

бројеви, бројне именице па -ица (двојица, тројица итд.), бројни придеви (једни, -е, -а, двоји, -е, 

-а, итд.). 

Глаголи. Непрелазни, прелазни и повратни глаголи. Подела глагола по виду. 

Морфолошке глаголске категорије: време и начин; лице и број (и род - код облика који 

разликују м., ж. и с. род); стање (актив и пасив); потврдност/одричност. Основно о 

конјугацији (глаголске основе, глаголске врсте, лични и нелични облици, облици пасива). 

Прилози. Врсте прилога. 

Помоћне речи: предлози, везници и речце. Узвици. 

III. ПРАВОПИС 

Састављено и растављено писање речи. Правописни знаци. Скраћенице. 

Растављање речи на крају ретка. 

В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (27) 

I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Причање догађаја и доживљаја (приказивање осећања). 

Описивање бића, предмета, радњи, појава (тачно, верно, сажето). 

Самостално излагање у функцији интерпретације књижевног текста. Уочавање 

језичких поступака и стилогених места књижевног текста (читањем и образлагањем). Дијалог 

у функцији обраде текста. 

Изражајно казивање напамет научених лирских песама и краћих монолошких 

текстова. Доследно усвајање ортоепске норме и усвајање вештине говорења. 

Стилске вежбе. Функционални стилови: научни. 

II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Правописне вежбе: писање бројева и одричних облика глагола. Писање скраћеница. 

Писмени састави: Израда плана писменог састава, усавршавање текста; писање 

побољшане верзије писменог састава  (уношења нових података, отклањање  безначајних 

појединости). 

Четири школска писмена задатка. 

 

III разред 

гимназија друштвено-језичког смера 

 (5 часова недељно, 180 часова годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

А. КЊИЖЕВНОСТ (110) 

I. МОДЕРНА (45) 
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Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Модерна у европској и српској књижевности. 

Поетика модерне (импресионизам и симболизам). 

Шарл Бодлер: Везе, Албатрос 

Артур Рембо: Офелија 

Стефан Маларме: Лабуд 

Пол Верлен: Месечина 

Антон Павлович Чехов: Ујка Вања 

Богдан Поповић: Антологија новије српске лирике (Предговор) 

Алекса Шантић: Моја отаџбина, Претпразничко вече, Вече на шкољу 

Јован Дучић: Залазак сунца, Сунцокрети, Јабланови 

Милан Ракић: Јасика, Искрена песма, Долап, Наслеђе 

Владислав Петковић Дис: Тамница, Можда спава, Нирвана 

Сима Пандуровић: Светковина, Родна груда 

Антун Густав Матош: Јесење вече, Notturno 

Борисав Станковић: У ноћи, Коштана, Нечиста крв 

Јован Скерлић: О Коштани 

Петар Кочић: Мрачајски прото, Јазавац пред судом 

Иван Цанкар: Краљ Бетајнове 

II. МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ (45) 

Европска књижевност у првим деценијама XX века (појам особености и значај); 

манифести футуризма, експресионизма и надреализма; књижевни покрети и струје у српској 

књижевности измећу два рата (експресионизам, надреализам, социјална књижевност). Ратна 

књижевност. 

Владимир Мајаковски: Облак у панталонама 

Федерико Гарсија Лорка: Романса месечарка 

Рабиндрант Тагора: Градинар 

Милутин Бојић: Плава гробница 

Душан Васиљев: Човек пева после рата 

Милош Црњански: Суматра, Стражилово, Сеобе I део 

Иво Андрић: Ех роntо 

Момчило Настасијевић: Туга у камену 

Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка, Колајна (избор) 

Исак Самоковлија: Рафина авлија 

Вељко Петровић: Салашар 

Растко Петровић: Људи говоре 

Исидора Секулић: Хроника паланачког гробља (Госпа Нола) 
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Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Мирослав Крлежа: Господа Глембајеви 

Добриша Цесарић: Облак, Повратак 

Оскар Давичо: Хана (избор) 

Иван Горан Ковачић: Јама 

III. ЛЕКТИРА (20) 

Избор из лирике европске модерне: (Рилке, А. Блок, Аполинер). 

Избор из међуратне поезије (Д. Максимовић, Р. Петровић, М. Дединац, Р. Драинац, 

С. Винавер) 

Франц Кафка: Процес  

Ернест Хемингвеј: Старац и море 

Иво Андрић: На Дрини ћуприја  

Михаил А. Шолохов: Тихи Дон (избор) 

IV. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни 

књижевнотеоријски појмови. 

Лирика. Модерна лирска песма (структура). Песма у прози. 

Стих: једанаестерац, дванаестерац, слободан стих. Средства књижевноуметничког 

изражавања (стилске фигуре), метонимија, синегдоха, парадокс, алузија, апострофа, реторско 

питање, инверзија, елипса, рефрен. 

Епика. Облици уметничког изражавања: причање (нарација), описивање 

(дескрипција), дијалог, монолог, унутрашњи монолог, доживљени говор, пишчев коментар: 

казивање у првом, другом и трећем лицу. 

Драма: Драма у ужем смислу (особине): модерна драма (психолошка, 

симболистичка, импресионистичка); драмска ситуација; сценски језик (визуелни и акустични 

сценски знакови); публика, глумац, глума, режија, лектор, сценограф. 

Б. ЈЕЗИК (35) 

I. ТВОРБА РЕЧИ 

Основни појмови о извођењу (деривацији) речи. Важнији модели за извођење 

именица, придева и глагола. 

Основни појмови о творби сложеница. Полусложенице. Правописна решења. 

II. ЛЕКСИКОЛОГИЈА (СА ЕЛЕМЕНТИМА ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И 

ФРАЗЕОЛОГИЈЕ)  

Значењски (семантички) и формални односи међу лексемама: синонимија; 

антонимија; полисемија и хомонимија; метафорична и метонимијска значења. 

Стилска вредност лексема: лексика и функционални стилови; поетска лексика, 

варијантска лексика, дијалектизми и регионализми; архаизми и историзми; неологизми; 

жаргонизми; вулгаризми (повезати са употребом речника). 

Речи из страних језика и калкови (дословне преведенице) и однос према њима. 

Речници страних речи. Разумевање најважнијих префикса (и префиксоида) и суфикса (и 

суфиксоида) пореклом из класичних језика. 
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Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Основни појмови о терминологији и терминима. Терминолошки речници. 

Основни појмови о фразеологији и фразеолошким јединицама. Стилска вредност 

фразеолошких јединица. Клишеи и помодни изрази. 

III. СИНТАКСА 

Реченице у ширем смислу (комуникативне реченице) и реченице у ужем смислу 

(предикатске реченице). 

Речи (лексеме и морфосинтаксичке речи). Идентификовање морфосинтаксичких 

речи. Пуне речи (именичке, придевске и прилошке речи и глаголи) и помоћне речи (предлози, 

везници и речце). 

Синтагма. Врсте синтагми (именичке, придевске, прилошке глаголске синтагме). 

Основне конструкције (и њихови модели) предикатске реченице: субјекатско-

предикатска конструкција, рекцијске конструкције (с правим и неправим објектом), 

копулативне конструкције (с именским и прилошким предикативом), конструкције са 

семикопулативним глаголима (допунским предикативима). Прилошке одредбе. 

Безличне реченице. Реченице с логичким (семантичким) субјектом. 

Реченице с пасивном конструкцијом. Реченице с безличном конструкцијом. 

Именичке синтагме. Типови атрибута. Апозитив и апозиција. 

IV. ПРАВОПИС 

Транскрипција речи из страних језика (основни принципи и примери). 

В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (35) 

I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Казивање и рецитовање напамет научених књижевно-уметничких текстова. 

Извештавање о друштвеним и културним збивањима. Коментарисање (спортских 

такмичења, културних манифестација, друштвених збивања). 

Стилистика. Функционални стилови: публицистички. 

II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Стилистика. Лексичка синонимија и вишезначност речи, избор речи (прецизност). 

Појачавање и ублажавање исказа; обично, ублажено и увећано значење речи; пренесена 

значења речи (фигуративна употреба именица, глагола и придева). 

Писмене вежбе: новинарска вест, чланак, извештај, интервју, коментар и др. 

Приказ књижевно-сценског или филмског дела. Увежбавање технике израде писмених 

састава. 

Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу). 

Четири писмена задатка. 
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Завод за унапређивање образовања и васпитања 

IV разред 

гимназија друштвено-језичког смера 

 (5 часова недељно, 160 часова годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

А. КЊИЖЕВНОСТ (95) 

I. ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (35) 

Слојевита структура књижевноуметничког дела 

Слој звучања 

Слој значења 

Слој света дела (приказаних предмета)  

Слој идеја  

Динамичност структуре. 

Методологија проучавања књижевности 

Методи: 

Позитивистички 

Психолошки 

Феноменолошки 

Структуралистички 

Теорија рецепције 

Плурализам метода и њихов суоднос. 

Смисао и задаци проучавања књижевности 

Стварање књижевноуметничког дела и проучавање књижевности (стваралачки, 

продуктивни и теоријски односи према књижевности). 

Читалац, писац и књижевно дело. Књижевна култура. 

Дела за обраду 

Десанка Максимовић: Тражим помиловање (избор)  

Васко Попа: Каленић, Манасија, Кора (избор)  

Бранко Миљковић: Ватра и ништа (избор)  

Бранко Ћопић: Башта сљезове боје (избор)  

Владан Десница: Прољећа Ивана Галеба  

Вилијам Фокнер: Бука и бес  

Самјуел Бекет: Чекајући Годоа 

II. САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ (40) 

Битна обележја и најзначајнији представници европске и српске књижевности 

Албер Ками: Странац  
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Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Луис Борхес: Чекање (кратка прича)  

Стеван Раичковић: Септембар, Камена успаванка (избор)  

Миодраг Павловић: Научите пјесан, Реквијем 

Весна Парун: Ти која имаш невиније руке 

Блаже Конески: Везиља  

Иво Андрић: Проклета авлија  

Меша Селимовић: Дервиш и смрт  

Михајло Лалић: Лелејска гора  

Добрица Ћосић: Корени, Време смрти  

Александар Тишма: Употреба човека  

Антоније Исаковић: Кроз грање небо  

Данило Киш: Енциклопедија мртвих  

Ранко Маринковић: Руке (новела)  

Душан Ковачевић: Балкански шпијун 

III. ЛЕКТИРА (20) 

Виљем Шекспир: Хамлет 

Волфганг Гете: Фауст 

Фјодор М. Достојевски: Злочин и казна или Браћа Карамазови 

Милорад Павић: Хазарски речник  

Избор из светске лирике XX века (Одн, Сезар, Превер, Пастернак, Ахматова, 

Цветајева, Бродски, Сенгор, Сајферс). 

Избор из савремене српске књижевности (Б. Пекић, М. Бећковић и др.). 

Избор књижевних критика и есеја (И. Секулић, Б. Михајловић, П Џаџић, М. 

Павловић, Н. Милошевић, С. Лукић). 

IV. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни 

књижевнотеоријски појмови. 

Лирика. Лирско изражавање: стваралачке могућности посредовања језика између 

свести и збиље; асоцијативно повезивање разнородних појмова; сугерисање; подстицање и 

упућивање; читаочева рецепција; јединство звукова, ритмова, значења и смисла. 

Епика: Структурни чиниоци прозног књижевноуметничког дела; објективно и 

субјективно приповедање; фиктивни приповедач; померање приповедачевог гледишта; 

свезнајући приповедач; ток свести; уметничко време; уметнички простор; начело интеграције. 

Типови романа: роман лика, простора, степенасти, прстенасти, паралелни; роман 

тока свести; роман - есеј; дефабулизиран роман. 

Драма: Структура и композиција драме; антидрама; антијунак. 

Драма и позориште, радио, телевизија, филм. 
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Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Путопис. Есеј. Књижевна критика. 

Б. ЈЕЗИК (35) 

I. СИНТАКСА 

Падежни систем. - Појам падежног система и предлошко-падежних конструкција. 

Основне именичке, придевске и прилошке вредности падежних односно предлошко-падежних 

конструкција. Падежна синонимија. Поливалентност падежа. Предлошки изрази. 

Конгруенција: дефиниција и основни појмови; граматичка и семантичка 

конгруенција. 

Систем зависних реченица. Обележја зависних реченица. Три основна типа 

вредности зависних реченица (именичке, придевске и прилошке зависне реченице). Главне 

врсте зависних реченица: изричне (са управним и неуправним говором), односне, месне, 

временске, узрочне, условне, допусне, намерне, поредбене и последичне. Везнички изрази. 

Систем независних реченица. Општи појмови о врстама независних реченица, 

њиховим обележјима и функцијама. Обавештајне, упитне, заповедне, жељне и узвичне 

реченице. 

Основни појмови о негацији. 

Глаголски вид. Главна видска значења и начин њиховог обележавања. 

Глаголска времена и глаголски начини - основни појмови. Временска и модална 

значења личних глаголских облика презента, перфекта, крњег перфекта, аориста, имперфекта, 

плусквамперфекта, футура, футура другог, кондиционала (потенцијала) и императива. 

Напоредне конструкције (координација). Појам напоредног односа. Обележавање 

напоредног односа. Главни типови напоредних конструкција: саставне, раставне, супротне, 

искључне, закључне и градационе. 

Распоређивање синтаксичких јединица (основни појмови). 

Информативна актуализација реченице и начини њеног обележавања (основни 

појмови). 

Комуникативна кохезија. Начини успостављања веза међу деловима текста. 

Специјални типови независних реченица. (Ево аутобуса! Пожар! Страшног ли 

времена! и др.). 

Прагматика. Говорни чинови. Структура разговора и текста. 

II. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ 

Еволуција језика: Развој језика у људској врсти, у друштву и код појединца. 

Настанак и развој писма. 

Језик, култура и друштво: Језик и друге друштвене категорије. Вишејезичност. 

Ставови према језику. 

Типови језика: Језици у свету. Језичка сродност. Језички типови и језичке 

универзалије. 

III. ПРАВОПИС 

Интерпункција 

В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (30) 
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I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Реторика (појам и врсте); историјат и подела; разговор, говор. Однос између 

говорника и аудиторија. Вежбе јавног говорења пред аудиторијом (употреба подсетника, 

импровизовано излагање; коришћење микрофона). 

II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Стилистика: функционални стилови: административно-пословни (молба, жалба, 

пословно писмо). 

Облици писменог изражавања: приказ, осврт, расправа, књижевне паралеле, есеј 

(вежбања). 

Правопис: интерпункција (вежбања). 

Домаћи писмени задаци сложенијих захтева (читање и анализа на часу). 

Четири писмена задатка годишње. 

 

II разред 

гимназија природно-математичког смера 

(3 часа недељно, 105 часова годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

А. КЊИЖЕВНОСТ (75) 

I. ПРОСВЕТИТЕЉСТВО (9) 

Просветитељство - реформаторски покрет у Европи: култ разума, прогреса, 

природног права, осећајности; верска толеранција. Геополитички и духовни оквири српског 

народа (Велика сеоба Срба). Између средњовековних и модерних појава у књижевности 

(барокне тенденције, Г. Ст. Венцловић, З. Орфелин). Књижевност епохе просветитељства 

сентиментализам, класицизам). 

Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију; Живот и прикљученија (I део) 

Јован Стерија Поповић: Тврдица 

II. РОМАНТИЗАМ (35) 

Романтизам у Европи и код нас (појам, особености, значај, главни представници). 

Поетика романтизма: однос према традицији и просветитељству, одлике стила, жанрова и 

мотивско-тематских тенденција, развој лирике, драме трагедије и мешовитих облика. 

Поетика романтизма (В. Иго - "Предговор Кромвелу" - одломак) 

Џорџ Гордон Бајрон: Чајлд Харолд (одломак) 

Александар Сергејевич Пушкин: Цигани, Евгеније Оњегин (одломци) 

Шандор Петефи: Слобода света 

Хенрих Хајне: Лорелај 

Вук Стефановић Караџић: реформатор језика и правописа (из Предговора Српском 

рјечнику); лексикограф (Српски рјечник), сакупљач народних умотворина (О подјели и 

постању народних пјесама); књижевни критичар и полемичар (Критика на роман "Љубомир у 

Јелисиуму"); писац - историчар, биограф (Житије Ајдук-Вељка Петровића). 
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Петар Петровић Његош: Горски вијенац 

Бранко Радичевић: Кад млидија’  умрети, Ђачки растанак 

Ђура Јакшић: Орао, Вече, Поноћ 

Јован Јовановић Змај: Ђулићи, Ђулићи увеоци, Јутутунска народна химна 

Лаза Костић: Међу јавом и мед сном, Santa Maria della Salute 

Иван Мажуранић: Смрт Смаил-аге Ченгића 

Франце Прешерн: Сонетни венац 

III. РЕАЛИЗАМ (25) 

Реализам у Европи и код нас (појам, особености, значај, главни представници). 

Поетика реализма: однос према стварности, ослонац на позитивистичку слику света, 

доминација прозе, обележје књижевног лика (мотивисаност, типичност, индивидуалност) и 

реалистичког стила. Реализам у Европи - поетика реализма (Балзак: Предговор Људској 

комедији - одломак). Поетика реализма у српској књижевности (Светозар Марковић: Певање 

и мишљење - одломак) 

Оноре де Балзак: Чича Горио 

Николај Васиљевич Гогољ: Ревизор 

Ги де Мопасан: Два пријатеља (новела) 

Јаков Игњатовић: Вечити младожења 

Милован Глишић: Глава шећера 

Лаза Лазаревић: Ветар 

Радоје Домановић: Данга 

Стеван Сремац: Зона Замфирова 

Бранислав Нушић: Народни посланик 

Симо Матавуљ: Поварета 

Војислав Илић: Сиво, суморно небо, Тибуло 

Силвије Страхимир Крањчевић: Мојсије 

IV. ЛЕКТИРА (6) 

Лав Николајевич Толстој: Ана Карењина или Рат и мир  

Иво Андрић: Мост на Жепи и друге приповетке 

Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве 

Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове 

 

V. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни 

књижевнотеоријски појмови. 

Лирска поезија (особености књижевног рода); лирска песма; композициона 

структура лирске песме; песничка слика; књижевноуметнички (песнички) језик: сликовност 
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(конкретност), емоционалност, симболичност, преображај значења, ритмичност и 

хармоничност; версификација; системи версификације; трохеј, јамб, дактил; стих; строфа; 

рима. 

Реалистичка приповетка и роман. 

Романтично, реалистично, хумористично, сатирично, гротескно. 

Средства уметничког изражавања (стилске фигуре): метафора, персонификација, 

алегорија, иронија, сарказам, асиндет, полисиндет, анафора, епифора, симплоха, ономатопеја, 

алитерација, асонанца, игра речима. 

Писмо, аутобиографија, сонет, сонетни венац. 

Лирско-епска поезија (балада, романса, поема). 

Б. ЈЕЗИК (24) 

I. КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

Стандардизација (постанак и развој) књижевног језика и правописа (ХIХ и XX век). 

Књижевно-језичке варијанте. Функционални стилови. 

Основни принципи језичке културе. Приручници за неговање језичке културе (и 

начин њиховог коришћења). 

Језичка ситуација у Србији.Принципи језичке равноправности. Језичка толеранција. 

II. МОРФОЛОГИЈА (У УЖЕМ СМИСЛУ) 

Врсте речи. Променљиве и непроменљиве речи.  

Именице. Именичке категорије (падеж и број; род). Врсте именица. Основно о 

деклинацији именица. 

Придеви. Придевске категорије (род, број, падеж, вид, степен поређења). Врсте 

придева. Основне карактеристике деклинације и компарације придева. 

Заменице. Именичке заменице: личне заменице; неличне именичке заменице 

(заменице ко, што итд.). Придевске заменице. Основно о промени заменица. 

Бројеви: главни и редни бројеви. Врсте главних бројева: основни бројеви, збирни 

бројеви, бројне именице на -ица (двојица, тројица итд.), бројни придеви (једни, -е, -а, двоји, -е, 

-а, итд.). 

Глаголи. Непрелазни, прелазни и повратни глаголи. Подела глагола по виду. 

Морфолошке глаголске категорије: време и начин; лице и број (и род - код облика који 

разликују м., ж. и с. род); стање (актив и пасив); потврдност/одричност. Основно о 

конјугацији (глаголске основе, глаголске врсте, лични и нелични облици, облици пасива). 

Прилози. Врсте прилога. 

Помоћне речи: предлози, везници и речце. Узвици. 

III. ПРАВОПИС 

Састављено и растављено писање речи. Правописни знаци. Скраћенице. 

Растављање речи на крају ретка. 

В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (12)  

I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
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Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Причање догађаја и доживљаја (приказивање осећања). 

Описивање бића, предмета, радњи, појава (тачно, верно, сажето). 

Самостално излагање у функцији интерпретације књижевног текста. Уочавање 

језичких поступака и стилогених места књижевног текста (читањем и образлагањем). Дијалог 

у функцији обраде текста. 

Изражајно казивање напамет научених лирских песама и краћих монолошких 

текстова. Доследно усвајање ортоепске норме и усвајање вештине говорења. 

Стилске вежбе. Функционални стилови: научни. 

II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Правописне вежбе: писање бројева и одричних облика глагола. Писање скраћеница. 

Писмени састави: Израда плана писменог састава, усавршавање текста; писање 

побољшане верзије писменог састава  (уношења нових података, отклањање  безначајних 

појединости). 

Четири школска писмена задатка. 

 

III разред 

гимназија природно-математичког смера 

 (3 часа недељно, 108 часова годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

А. КЊИЖЕВНОСТ (69) 

I. МОДЕРНА (29) 

Модерна у европској и српској књижевности.  

Поетика модерне (импресионизам и симболизам). 

Шарл Бодлер: Албатрос 

Антон Чехов: Ујка Вања 

Богдан Поповић: Антологија новије српске лирике 

Алекса Шантић: Претпразничко вече, Вече на шкољу 

Јован Дучић: Залазак сунца, Јабланови 

Милан Ракић: Искрена песма, Долап 

Владислав Петковић Дис: Тамница, Можда спава 

Сима Пандуровић: Светковина 

Антун Густав Матош: Јесење вече 

Бора Станковић: Коштана, Нечиста крв 

Јован Скерлић: О Коштани 

Петар Кочић: Мрачајски прото 

Иван Цанкар: Краљ Бетајнове 
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II. МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ (30) 

Европска књижевност у првим деценијама XX века (појам особености и значај); 

манифести футуризма, експресионизма и надреализма; књижевни покрети и струје у српској 

књижевности између два рата (експресионизам, надреализам, социјална књижевност). Ратна 

књижевност. 

Владимир Мајаковски: Облак у панталонама 

Федерико Гарсија Лорка: Романса месечарка 

Рабиндранат Тагора: Градинар 

Милутин Бојић: Плава гробница 

Душан Васиљев: Човек пева после рата 

Милош Црњански: Суматра, Сеобе I део 

Иво Андрић: Ех роntо 

Момчило Настасијевић: Туга у камену 

Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка 

Исак Самоковлија: Рафина авлија 

Вељко Петровић: Салашар 

Растко Петровић: Људи говоре 

Исидора Секулић: Госпа Нола 

Мирослав Крлежа: Господа Глембајеви 

Добриша Цесарић: Облак 

Оскар Давичо: Хана (I песма) 

Иван Горан Ковачић: Јама 

III. ЛЕКТИРА (10) 

Избор из лирике европске модерне: (Рилке, А. Блок, Аполинер). 

Избор из међуратне поезије (Д. Максимовић, Р. Петровић). 

Ернест Хемингвеј: Старац и море 

Иво Андрић: На Дрини ћуприја  

Михаил А. Шолохов: Тихи Дон (одломци) 

IV. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни 

књижевнотеоријски појмови. 

Лирика. Модерна лирска песма (структура). Песма у прози. 

Стих: једанаестерац, дванаестерац, слободан стих. Средства књижевноуметничког 

изражавања (стилске фигуре), метонимија, синегдоха, парадокс, алузија, апострофа, реторско 

питање, инверзија, елипса, рефрен. 
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Епика. Облици уметничког изражавања: причање (нарација), описивање 

(дескрипција), дијалог, монолог, унутрашњи монолог, доживљени говор, пишчев коментар; 

казивање у првом, другом и трећем лицу. 

Драма: Драма у ужем смислу (особине): модерна драма (психолошка, 

симболистичка, импресионистичка); драмска ситуација; сценски језик (визуелни и акустични 

сценски знакови); публика, глумац, глума, режија, лектор, сценограф. 

Б. ЈЕЗИК (25) 

I. ТВОРБА РЕЧИ 

Основни појмови о извођењу (деривацији) речи. Важнији модели за извођење 

именица, придева и глагола. 

Основни појмови о творби сложеница. Полусложенице. Правописна решења. 

II. ЛЕКСИКОЛОГИЈА  (СА ЕЛЕМЕНТИМА ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И 

ФРАЗЕОЛОГИЈЕ)  

Значењски (семантички) и формални односи међу лексемама: синонимија; 

антонимија; полисемија и хомонимија; метафорична и метонимијска значења. 

Стилска вредност лексема: лексика и функционални стилови; поетска лексика, 

варијантска лексика, дијалектизми и регионализми; архаизми и историзми; неологизми; 

жаргонизми; вулгаризми (повезати са употребом речника). 

Речи из страних језика и калкови (дословне преведенице), однос према њима. 

Речници страних речи. Разумевање најважнијих префикса (и префиксоида) и суфикса (и 

суфиксоида) пореклом из класичних језика. 

Основни појмови о терминологији и терминима. Терминолошки речници. 

Основни појмови о фразеологији и фразеолошким јединицама. Стилска вредност 

фразеолошких јединица. Клишеи и помодни изрази. 

III. СИНТАКСА 

Синтаксичке јединице; реченице у ширем смислу (комуникативне реченице) и 

реченице у ужем смислу (предикатске реченице); речи (лексеме и морфосинтаксичке речи); 

синтагме (именичке, придевске, прилошке и глаголске). 

Основне конструкције (и њихови модели) предикатске реченице: субјективно-

предикатска конструкција, рекцијске конструкције (с правим и неправим објектом), 

копулативне семикатулативне конструкције (с именским и допунским предикативом). 

Прилошке одредбе. Безличне реченице. 

Именичке синтагме. Типови атрибута. Апозитив и апозиција. 

IV. ПРАВОПИС 

Транскрипција речи из страних језика (основни принципи и примери). 

В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (19) 

I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

Казивање и рецитовање напамет научених књижевноуметничких текстова. 

Стилистика. Функционални стилови: публицистички. 

II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 



 

31 

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Стилистика. Лексичка синонимија и вишезначност речи, избор речи (прецизност). 

Појачавање и ублажавање исказа; обично, ублажено и увећано значење речи; пренесена 

значења речи (фигуративна употреба именица, глагола и придева). 

Писмене вежбе: новинарска вест, чланак, извештај, интервју, коментар и др. Приказ 

књижевно-сценског или филмског дела. Увежбавање технике израде писмених састава. 

Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу). 

Четири писмена задатка. 

 

 

IV разред 

гимназија природно-математичког смера 

 (4 часа недељно, 128 часова годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

А. КЊИЖЕВНОСТ (80) 

I. ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (26) 

Слојевита структура књижевноуметничког дела 

Слој звучања 

Слој значења 

Слој света дела (предметности)  

Слој идеја  

Динамичност структуре. 

Методологија проучавања књижевности 

Методи: 

Позитивистички 

Психолошки 

Феноменолошки 

Структуралистички 

Теорија рецепције 

Плурализам метода и њихов суоднос. 

Смисао и задаци проучавања књижевности 

Стварање књижевноуметничког дела и проучавање књижевности (стваралачки, 

продуктивни и теоријски односи према књижевној уметности). 

Читалац, писац и књижевно дело. Књижевна култура. 

Књижевна култура 

Дела за обраду 

Десанка Максимовић: Тражим помиловање (избор)  
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Васко Попа: Каленић, Кора (избор)  

Бранко Миљковић: Ватра и ништа (избор)  

Бранко Ћопић: Башта сљезове боје   

Владан Десница: Прољећа Ивана Галеба  

Самјуел Бекет: Чекајући Годоа 

II. САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ (34) 

Битна обележја и најзначајнији представници европске и српске књижевности  

Албер Ками: Странац  

Луис Борхес: Чекање (кратка прича)  

Стеван Раичковић: Септембар, Камена успаванка (избор)  

Миодраг Павловић: Реквијем 

Весна Парун: Ти која имаш невиније руке 

Блажо Конески: Везиља 

Иво Андрић: Проклета авлија  

Меша Селимовић: Дервиш и смрт  

Михајло Лалић: Лелејска гора  

Добрица Ћосић: Корени, Време смрти  

Антоније Исаковић: Кроз грање небо 

Александар Тишма: Употреба човека  

Ранко Маринковић: Руке (новела) 

Данило Киш: Енциклопедија мртвих 

Душан Ковачевић: Балкански шпијун 

III. ЛЕКТИРА (20) 

Виљем Шекспир: Хамлет 

Волфганг Гете: Фауст 

Фјодор М. Достојевски: Злочин и казна или Браћа Карамазови 

Михаил Булгаков: Мајстор и Маргарита 

Милорад Павић: Хазарски речник  

Избор из светске лирике XX века (Одн, Сезар, Превер, Пастернак, Ахматова, 

Цветајева, Бродски, Сенгор, Сајферс). 

Избор из савремене српске књижевности (Б. Пекић, М. Бећковић и др.). 

Избор књижевних критика и есеја (И. Секулић, Б. Михајловић, П. Џаџић, М. 

Павловић, Н. Милошевић, С. Лукић). 

IV. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни 

књижевнотеоријски појмови. 
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Лирика. Лирско изражавање: стваралачке могућности посредовања језика између 

свести и збиље; асоцијативно повезивање разнородних појмова; сугерисање, подстицање и 

упућивање; читаочева рецепција; јединство звукова, ритмова, значења и смисла. 

Епика: Структурни чиниоци прозног књижевноуметничког дела; објективно и 

субјективно приповедање; фиктивни приповедач; померање приповедачевог гледишта; 

свезнајући приповедач; ток свести; уметничко време; уметнички простор; начело интеграције. 

Типови романа: роман лика, простора, степенасти, прстенасти, паралелни; роман 

тока свести; роман - есеј; дефабулизиран роман. 

Драма: Структура и композиција драме; антидрама; антијунак. 

Драма и позориште, радио, телевизија, филм. 

Путопис. Есеј. Књижевна критика. 

Б. ЈЕЗИК (30) 

I. СИНТАКСА 

Падежни систем. - Појам падежног система и предлошко-падежних конструкција. 

Основне именичке, придевске и прилошке вредности падежних односно предлошко-падежних 

конструкција. Падежна синонимија. Поливалентност падежа. Предлошки изрази. 

Конгруенција: дефиниција и основни појмови; граматичка и семантичка 

конгруенција. 

Систем зависних реченица. Обележја зависних реченица. Три основна типа 

вредности зависних реченица (именичке, придевске и прилошке зависне реченице). Главне 

врсте зависних реченица: изричне (са управним и неуправним говором), односне, месне, 

временске, узрочне, условне, допусне, намерне, поредбене и последичне. Везнички изрази. 

Систем независних реченица. Општи појмови о врстама независних реченица, 

њиховим обележјима и функцијама. Обавештајне, упитне, заповедне, жељне и узвичне 

реченице. 

Основни појмови о негацији. 

Глаголски вид. Главна видска значења и начин њиховог обележавања. 

Глаголска времена и глаголски начини - основни појмови. Временска и модална 

значења личних глаголских облика: презента, перфекта, крњег перфекта, аориста, 

имперфекта, плусквамперфекта, футура, футура другог, кондиционала (потенцијала) и 

императива. 

Напоредне конструкције (координација). Појам напоредног односа. Обележавање 

напоредног односа. Главни типови напоредних конструкција: саставне, раставне, супротне, 

искључне, закључне и градационе. 

Распоређивање синтаксичких јединица (основни појмови). 

Информативна актуализација реченице и начини њеног обележавања (основни 

појмови). 

Комуникативна кохезија. Начини успостављања веза међу деловима текста. 

Специјални типови независних реченица. (Ево аутобуса! Пожар! Страшног ли 

времена! и др.). 

Прагматика. Говорни чинови. Структура разговора и текста. 
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II. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ 

Еволуција језика: Развој језика у људској врсти, у друштву и код појединца. 

Настанак и развој писма. 

Језик, култура и друштво: Језик и друге друштвене категорије. Вишејезичност. 

Ставови према језику. 

Типови језика: Језици у свету. Језичка сродност. Језички типови и језичке 

универзалије. 

III. ПРАВОПИС 

Интерпункција 

В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (18) 

I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Реторика (појам и врсте); историјат и подела; разговор, говор. Однос између 

говорника и аудиторија. Вежбе јавног говорења пред аудиторијом (употреба подсетника, 

импровизовано излагање; коришћење микрофона). 

II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Стилистика: функционални стилови: административно-пословни (молба, жалба, 

пословно писмо). 

Облици писменог изражавања: приказ, осврт, расправа, књижевне паралеле, есеј 

(вежбања). 

Правопис: интерпункција (вежбања). 

Домаћи писмени задаци сложенијих захтева (читање и анализа на часу). 

Четири писмена задатка годишње. 

 

 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА 

 

Програм српског језика и књижевности намењен је четворогодишњем образовању и 

васпитању у гимназијама оба типа: гимназији општег типа и гимназији са два смера: 

друштвено-језички и природно-математички. 

Обавезни годишњи фонд часова овог предмета утврђен је планом образовно-васпитног 

рада за обе гимназије: гимназија општег типа: I - 148 годишње; II - 140 годишње; III - 144 

годишње; IV - 128 годишње; гимназија са два смера: друштвено-језички: 1 - 148 годишње; II 

- 140 годишње; III - 180 годишње; IV - 160 годишње, природно-математички: I - 148 

годишње; II - 105 годишње; III - 108 годишње; IV - 128 годишње. 

Програм садржи: циљ и задатке, садржај (по разредима) у оквиру трију програмско-

тематских подручја (књижевност, језик и култура изражавања). 

Зависно од разреда и садржаја, годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је 

тако да је за подручје књижевност предвиђено око 60 одсто, а за друга два, језик и култура 

изражавања, око 40 одсто часова. За свако подручје исказан је укупан број часова. У оквиру 
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тог фонда планирани садржаји се обрађују на 70 одсто часова а осталих 30 одсто часова 

предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и систематизовање садржаја програма. 

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену 

начела поступности, корелације, интеграције и примерености узрасту. 

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима, а обухватају 

књижевнотеоријско и књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела 

приказаних у жанровском редоследу. 

Подручје језик обухвата изучавање језика као система а уграђени су и елементи опште 

лингвистике и правописа. 

Подручје култура изражавања обухвата облике, врсте и захтеве у области усменог и 

писменог изражавања (по разредима). У овој области планиране су говорне и писмене вежбе, 

домаћи задаци и писмени задаци (годишње), које треба радити, наизменично, ћирилицом и 

латиницом. 

Ради што успешније реализације многих садржаја и испуњења захтева неопходна је и 

стална сарадња наставника српског језика и књижевности с наставницима других предмета, 

стручним сарадницима (школским библиотекаром-медијатекаром, педагогом, психологом) и 

органима (стручним већима), родитељима ученика, локслном зједницом и 

просветнопедагошким службама и другим стручним институцијама; такође је корисна 

сарадња наставника са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 

биоскопом, медијима). 

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

принципа, облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном процесу. Због 

тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних 

задатака и садржаја програма уз појачану мисаону активност ученика (субјеката у настави), 

поштовања и уважавања дидактичких принципа (посебно: свесне активности ученика, 

научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну 

примену оних наставних облика, метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле и 

потврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: 

разни видови организације рада и коришћење комуникативних, логичких и стручних 

(специјалних) метода примерених садржајима обраде и могућностима ученика). Избор 

одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним 

садржајима и циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на 

једном часу српског језика и књижевности. 

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама 

и кабинетима за овај предмет, који треба да буду опремљени у складу са нормативима за 

гимназије. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци-

медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.). 

У настави српског језика и књижевности користе се уџбеници и приручници (које је 

одобрио Национални просветни савет Републике Србије) и библиотечко-информацијска и 

информатичка грађа, значајна за остваривање задатака и садржаја програма овог предмета,  

односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних извора 

сазнања у настави и ван ње. 

 

А. КЊИЖЕВНОСТ 

 

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске 

књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском континуитету од старог века до 

данас. Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање 

књижевног дела у I разреду и проучавање књижевног дела у IV разреду. 
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Програм I разреда почиње уводом у проучавање књижевног дела (књижевнотеоријски 

приступ) како би се избегло нагло прелажење са тематског проучавања, карактеристичног за 

наставу овог предмета у основној школи, на проучавање историје књижевности, тј. изучавање 

књижевноуметничких дела у историјском контексту, како је конципирано у овом програму за 

гимназију. Поред тога, преимућство оваквог приступа је и то што ће наставник стећи увид у 

књижевнотеоријска знања која су ученици понели из основне школе. Та знања ће се 

систематизовати, проширити и продубити, чиме ће се остварити бољи пут за сложенији и 

студиознији приступ књижевним делима какав захтева програм књижевности за гимназију. 

Наставник српског језика и књижевности у гимназији треба да пође од претпоставке да је 

ученик у основној школи стекао основна знања из: 

- теорије књижевности: тема, мотив, фабула, лик, карактер; структура прозног књижевног 

дела; књижевни родови и врсте, основна језичкостилска изражајна средства; усмена и писана 

књижевност; структура лирске песме: стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела: 

дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма; 

- основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, 

јунаци филма, елементи филмског израза, филмске врсте, од синопсиса до сценарија; филм, 

телевизија, књижевност (сличност и разлике). 

Ова знања омогућавају ученику да програм предвиђен за гимназије проширују и 

продубљују и да активно учествује у проучавању књижевног дела. 

Проучавању књижевног дела дато је, такође, посебно место у IV разреду гимназије, када 

су ученици зрелији и способнији за упознавање са методологијом науке о књижевности.  

Интерпретативно-аналитички методички систем је доминантан вид наставе књижевности 

у гимназији и њега треба доследно примењивати приликом упознавања ученика са изабраним 

књижевним делима која су предвиђена програмом. Не би требало очекивати да се сва 

програмом предвиђена дела обрађују на нивоу интерпретације као најпотпунијег аналитичко-

синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим ће делима 

применити интерпретацију, а на којим осврт, односно приказ. 

Овакав програм књижевности повремено захтева и примену експликативног методичког 

система када се мора чути наставникова реч, и то, најчешће, излагање садржаја о епохама, као 

и у свим другим ситуацијама у којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања 

(на пример: основне информације о почецима писмености и књижевности). Наставник 

књижевности не сме заборавити да је његов говор модел правилног, чистог и богатог језика 

каквом треба да теже његови ученици. 

 

Б. ЈЕЗИК 

 

        Програм наставе језика у гимназији конципиран је тако да омогући ученицима 

стицање знања о језику као друштвеној појави и језику као систему знакова. Циљ је да 

ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и општелингвистичка, односно 

социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања из лингвистике су 

функционално повезана са наставом матерњег језика. Главни део тих садржаја обрађује се у 

сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за 

четврти разред), као у уводном делу сегмента књижевни (стандардни) језик (у првом 

разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве. Инсистирање на једном 

теоријски и методолошки вишем нивоу изучавања језичких појава даје нови квалитет настави 

која обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова општа знања, 

поред своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе 

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

Део програма књижевни језик (први и други разред) вишеструко је значајан. Његовом 

реализацијом ученици треба да добију знања и изграде одговарајуће ставове о српском 
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књижевном језику, језичкој политици и толеранцији у Србији и о значају књижевнојезичке 

норме и језичке културе. Овај део програма укључује и садржаје о развоју књижевних језика 

на српском језичком подручју и посебно о постанку и развоју модерног српског књижевног 

језика, што је значајно и за наставу књижевности. 

У сегменту програма о организацији и функционисању језичког система не обрађују се 

само чисто граматички аспекти језичког система већ се обухватају и функционални аспекти. 

Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и прагматике. 

Посебан је значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да 

би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика него и да би развили правилан 

однос према разним појавама у лексици. 

При обради свих садржаја програма треба се надовезивати на знања која су ученици 

стекли током претходног школовања. Међутим, то не треба да буде просто обнављање и 

утврђивање раније стечених знања него стицање целовите слике о матерњем језику и један 

квалитативно виши приступ проучавању језичке организације и законитости језика. 

Веома је важно да се настава језика не схвати као циљ сама себи, него да се повеже са 

осталим деловима овог наставног предмета. 

Наиме, ова настава даје лингвистичка знања која ће бити подлога за тумачење језика и 

стила у оквиру проучавања књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући 

материјал за уочавање естетске функције језика. С друге стране, настава језика се мора 

повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском 

систему, творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети 

да ученици боље и потпуније усвоје књижевнојезичку норму и да побољшају своје изражајне 

способности. 

 

 

 

 

В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 

 

Вежбе у усменом изражавању треба да дају одређени степен правилне артикулације, 

дикције, интонације, ритма и темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског текста. 

Оне се, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин што ће наставник, 

директно, својим читањем и говорењем, или уз помоћ звучних записа извођења 

књижевноуметничких текстова, анализирати одговарајуће елементе правилног усменог 

изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и 

умења интерпретирањем књижевних текстова односно ученици настоје да сами достигну 

одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају 

различитим облицима усменог изражавања (извештавање, дискусија, реферисање и др.). 

Већина предвиђених облика ове наставе непосредно се укључује у наставу књижевности или 

припреме за израду писмених састава. 

У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да наставник ученицима 

демонстрира методологију израде писменог састава. У том смислу корисно је комбиновати 

индукцију и дедукцију. На одабраном узорку (дискусија, извештај и др.) треба анализирати 

његову композицију, функцију одељка и остале елементе (примереност стила и сл.). Затим се 

ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да прикупљену грађу не 

обликују већ да се то уради на часу. Вежба у методологији израде писменог састава на основу 

прикупљене грађе требало би да буде демонстрација целокупног поступка израде писменог 

састава: од анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, распореда 

појединости с гледишта добре композиције, до обликовања грађе и рада на усавршавању 

текста. 
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Рационализација наставе постиже се на тај начин што ће узорак примереног текста бити у 

вези с књижевним делом из програма за одређени разред. 

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник 

одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и начин изражавања подеси врсти 

писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе 

ове врсте треба понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним 

облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну 

психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се 

жели постићи одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних 

вежбања која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици обавештени да ће 

следећи писмени задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба 

да буду подређене том циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика 

изражавања показати његове битне карактеристике, подразумевајући ту и примереност језика 

и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка треба да покушају да самостално 

напишу састав одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље 

оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. Кад је 

наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог 

изражавања, утврђује час израде школског писменог задатка. Резултати таквог поступка 

показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на 

усавршавању културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, 

цео се процес понавља (препоручује се организовање већег броја краћих вежби с прецизно 

одређеним циљевима). 

Током наставне године ученицима треба дати писмене задатке (у складу са облицима и 

врстама наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је обавезан да 

прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се 

и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, 

наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - 

примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама). 

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини 

облици писменог изражавања изискују, израда задатака може трајати и дуже од једног часа. 

 

 

 

 

 

 

 


