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1. NAZIV PREDMETA
Настава из предмета Српски језик ученицима од VII до IX разреда омогућује продубљивање, проширивање и
синтетизовање добијених знања и способности која се тичу примене српског језика у свим врстама комуникације, као и
буђење интереса за историјски развој српског језика. Кроз наставу из Српског језика усавршавају се способности ученика за
слушање, читање, доживљавање и тумачење књижевних текстова, за истраживање, стварање, писмено и усмено изражавање
на стандардном српском језику.
Предмет Српски језик ствара основу за примену добијених знања у вези са стандарднојезичком нормом у изучавању
других наставних предмета и игра веома значајну улогу у остваривању васпитног процеса, преко упознавања с књижевним и
другим текстовима, у смислу естетске, етичке, социјалне, националне и других компоненти које сачињавају васпитнообразовни курикулум.
На основу наставног плана за предмет Српски језик планирана су по 4 часа недељно, односно 144 наставна часа
годишње.
Наставни предмет Српски језик у оквиру наставног плана има статус обавезног наставног предмета.
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2. CИЉЕВИ ПРЕДМЕТА ZA RAZVOJNI PERIOD VII, VIII, IX
U~enik/u~enica treba:
-

да развија интерес и да има одговарајућа знања у вези с историским развојем српског језика;

-

да усваја појмове, садржаје и правила из области фонетике, морфологије, синтаксе и коректно да их примењује у свом
усменом и писменом изражавању;

-

да прави разлику између лексичког и граматичког значења речи;

-

да препознаје неологизме и да тумачи њихово значење;

-

да зна правилно да се придржава правописне норме;

-

да уме да интерпретира текстове из народне и из уметничке књижевности;

-

да препознаје специфичности и да прави разлику током наставне интерпретације између лирског, епског и драмског дела;

-

да се подстиче да интегрално (у целини) чита књиге различитих родова и врста;

-

да се оспособи за критички и креативни приступ књижевним, научним и другим врстама текстова;

-

да се оспособљава за различите облике писменог изражавања, с посебним акцентом на креативно писање;

-

да се оспособи за интерпретирање и вредновање књижевних, сценских, филмских, телевизијских и других врста медијске
продукције;

-

да уме да прави корелацију са садржајима из других наставних подручја, нарочито оних која се тичу уметности –
ликовне, музичке, филмске, позоришне и др.

-

да се оспособи за примену информација до којих се долази посредством ИКТ.
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3. RAZVOJNI CIQEVI NASTAVE ZA VII RAZRED
U~enik/u~enica treba:
- da se upozna s pojavom varijanti staroslovenskog jezika;
- da razlikuje slogotvorno od neslogotvornog r;
- da zna podelu suglasnika po zvu~nosti i po na~inu tvorbe i da se upozna s osnovnim karakteristikama glasovnih
promena: palatalizacije i sibilarizacije, nepostojanog a, prelaza l u o, jedna~ewa suglasnika po zvu~nosti i po mestu
tvorbe, jotovawa, asimilacije samoglasnika i gubqewa suglasnika;
- da se privikava da pravilno akcentuje re~i prilikom usmenog izra`avawa;
- da razlikuje re~i koje pripadaju imenskoj grupi (imenice, prideve, zamenice i brojeve), wihove zajedni~ke i
specifi~ne gramati~ke kategorije, kao i da zna wihovu promenu;
- da se osposobqava da razlikuje gramati~ke kategorije glagola (vid, lice, broj, vreme, na~in);
- da se osposobqava da razlikuje osnovne (glavne) re~eni~ne ~lanove;
- da razlikuje re~i s razli~itim leksi~kim zna~ewem u usmenoj i pismenoj komunikaciji;
- da produ`i da savla|uje pravopisna pravila srpskog jezika, s posebnim osvrtom na probleme izazvane
interferencijom s jezikom sredine, karakteristi~nom za bilingvalne govornike;
- da se osposobi da pravi razliku izme|u autorske i narodne poezije;
- da ume da klasifikuje lirske pesme na osnovu motiva;
- da se osposobqava za kompozicijsku analizu pesme (stih, strofa, rima i vrste rima);
- da se osposobqava za prepoznavawe razlika izme|u mitova, legendi i predawa;
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- da se osposobqava da razlikuje fabulu od sadr`aja;
- da umee da razlikuje oblike pripovedawa (pripovedawe u 1 l. u 3 l. i sveznaju}eg pripoveda~a);
- da se osposobqava za detaqno opisivawe i tuma~ewe tragedija i komedija, te radio-drama.
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4. KONKRETNI CIQEVI

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: ЈЕЗИК (50 часова)
Циљеви
U~enik/u~enica treba:
- da se upozna s pojavom varijanti
staroslovenskog jezika;

-da razlikuje slogotvorno od
neslogotvornog r;
-da zna podelu suglasnika po
zvu~nosti i po mestu tvorbe;
- da se upozna s osnovnim
karakteristikama glasovnih
promena: palatalizacije i
sibilarizacije, nepostojanog a,
prelaza l u o, jedna~ewa suglasnika
po zvu~nosti i po mestu tvorbe,
jotovawa, asimilacije samoglasnika i
gubqewa suglasnika;

- да се привикава да правилно акцентује
речи у усменом изражавању;

Садржаји
- Pojava varijanti
staroslovenskog jezika

Fonetika
- Slogotvorno r
- Podela suglasnika po
zvu~nosti i po mestu
tvorbe
- Glasovne promene:
- Palatalizacija i
sibilarizacija
- Nepostojano a
- Prelaz l u o
- Jedna~ewe suglasnika
po zvu~nosti
- Jedna~ewe suglasnika
po mestu tvorbe
- Jotovawe
- Asimilacija
samoglasnika
- Gubqewe samoglasnika
- Акценат у српском
језику

Појмови

Активности и методи

- varijante
staroslovenskog
jezika;

- pore|ewe razli~itih tekstova, s
posebnim naglaskom na srpsku
varijantu (fotokopije pisanih
spomenika).
.

- samoglasnici;
- suglasnici;
- slogotvorno r;
- zvu~nost/bezvu~nost;
- palatalnost/nepalatalnost;
- palatalizacija;
- sibilarizacija;
- jotovawe;
- asimilacija/disimilacija;

- Primeri sa slogotvornim r u
razli~itim pozicijama i primeri
s neslogotvornim r.
- Ve`be na unapred pripremqenim
tekstovima za uo~avawe datih
glasovnih promena u fleksiji i u
tvorbi re~i (uz ukazivawe na
odstupawa).

- акценат;
- дужина;

- Вежбе за правилно акцентовање
кроз читање текстова и усмено
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- интонација;

изражавање.
Вежбе за обележавање места акцента
и за одређивање дужине
акцентованих слогова.
- Ve`be za prepoznavawe imenske
grupe re~i (imenica, prideva,
zamenica i brojeva).
- Ve`be za prepoznavawe
zajedni~kih gramati~kih
kategorija kod imenske grupe re~i
(rod, broj i pade`), na osnovu
kojih se mo`e videti i wihovo
slagawe u gramati~kim
kategorijama (kongruencija).
- Ve`be za prepoznavawe imenica
koje imaju prirodni rod i
ukazivawe na wihov gramati~ki
rod. Prepoznavawe mu{kog,
`enskog i sredweg roda kod
imenica.
- Ve`be s transformisawem
oblika jednine imenica u
mno`inu.

Morfologija
- da prepoznaje imensku grupu re~i
(imenice, prideve, zamenice i
brojeve);
- da zna da odredi {ta je zajedni~ko
imenskoj grupi re~i;
- da razlikuje zajedni~ke gramati~ke
kategorije koje ima imenska grupa
re~i;

- Imenska grupa re~i:
imenice, pridevi,
zamenice i brojevi
- Gramati~ke kategorije
zajedni~ki za imensku
grupu re~i (rod, broj i
pade`)

- vrste re~i;
- imenska grupa re~i;
- gramati~ke
kategorije;

- da razlikuje rod kod imenica
(prirodni i gramati~ki);
- da prepoznaje vrste mno`ine kod
imenica;

- Imenice
- Prirodni i
gramati~ki rod kod
imenica
- Vrste mno`ine kod
imenica

- imenice;
- prirodni rod;
- gramati~ki rod;
- vrste mno`ine;

- da zna i da razlikuje gramati~ke
kategorije kod glagola;
- da razlikuje svr{eni i nesvr{eni
glagolski vid;
-da prepoznaje bezli~ne glagolske

- Glagoli
- Gramati~ke kategorije
kod glagola: vid, lice,
broj, vreme, na~in
- Bezli~ni glagolski

- glagoli;
- gramati~ke
kategorije;
- vid
- lice;

- Ve`be za prepoznavawe
gramati~kih kategorija kod
glagola.
- Primeri za prepoznavawe
glagola svr{enog i nesvr{enog
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oblike;
- da primewuje gramati~ku kategoriju
vreme kod glagola (pro{lost,
sada{wost, budu}nost);

oblici

- broj;
- vreme;
- na~in;
- bezli~ni glagolski
oblici;

vida.
- Ve`be s primerima bezli~nih
glagolskih oblika.

- da prepoznaje gramati~ke kategorije
kod prideva;
- da zna specifi~nosti kategorije
vida kod prideva;
- da se detaqnije upozna s
karakteristikama deklinacije
prideva (s promenom odre|enih i
neodre|enih prideva);
- da upotrebqava prideve u
odgovaraju}em obliku u sastavu
imenske grupe;
- da razlikuje i da zna da primewuje
stepenovawe prideva (komparativ,
superlativ) u odnosu na osnovni
oblik (pozitiv);
- da zna da upotrebqava brojeve kao
vrstu re~i;
-da prepoznaje gramati~ke kategorije
kod brojeva kao vrste re~i;
-da razlikuje promenqive i
nepromenqive brojeve;
- da se detaqnije upozna s
karakteristikama deklinacije
brojeva;
- da zna osnovne karakteristike

- Pridevi
- Gramati~ke kategorije
kod prideva (rod, broj,
pade`)
- Kategorija vid kod
prideva
- Deklinacija prideva
(promena odre|enih i
neodre|enih prideva)
Slagawe (kogruencija)
prideva s imenicama
- Stepenovawe prideva

- pridevi;
- gramati~ke
kategorije (rod, broj,
pade`);
- kategorija vid kod
prideva;
- deklinacija;
- promena odre|enih
prideva;
- promena neodre|enih
prideva);
- kongruencija;
- komparativ;
- superlativ;

- Ve`be u okviru kojih se vr{i
promena prideva (odre|enih i
neodre|enih).
- Primeri s pridevima
upotrebqenim u okviru imenske
grupe, ve`bawe wihove
odgovaraju}e upotrebe i
kongruencija prideva s
imenicama.
- Ve`be u kojima na osnovu
pozitiva treba oformiti
komparativ i superlativ prideva.

- Brojevi
- Gramati~ke kategorije
kod brojeva (rod, broj i
pade`)
- Slagawe (kogruencija)
brojeva so imenicama
- Oblici brojeva koji se
upotrebqavaju za
ozna~avawe lica
- Pribli`ni brojevi

- brojevi;
- gramati~ke
kategorije (rod, broj i
pade`);
- deklinacija;
- kongruencija;
- pribli`ni brojevi;

- Ve`be za prepoznavawe
gramati~kih kategorija kod
brojeva i ve`be za savladavawe
promene brojeva.
- Primeri u kojima se vide
karakteristike kongruencije
brojeva i primeri s oblicima
brojeva koji se upotrebqavaju za
ozna~avawe lica.
- Ve`be u okviru kojih na osnovu
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slagawa (kongruencije) brojeva s
imenicama;
-da razlikuje oblike brojeva koji se
upotrebqavaju za ozna~avawe lica;
- da ima predstavu o pribli`nim
brojevima;
- da ume da razlikuje glavne
re~eni~ne ~lanove;
- da razlikuje glagol u li~nom
glagolskom obliku, koji ima funkciju
predikata, glavnog sastavnog dela
re~enice;
- da zna da oderedi predikat;
- da razlikuje razli~itu upotrebu
re~i u funkciji re~eni~nih ~lanova
u pore|ewu s wihovim gramati~kim
tuma~ewem;
- da prepoznaje i da zna da imenuje
objekat u re~enici;
-

- da pravi razliku izme|u leksi~kog

datih osnovnih brojeva treba
odrediti pribli`nu brojnost.

Sintaksa
- Re~enica
- Glavni re~eni~ni
~lanovi
- Glagol u li~nom
glagolsmom obliku u
funkciji predikata

- ^lanovi re~enice
- Objekat

Re~nik i stil
- Leksi~ko zna~ewe

- glavni re~eni~ni
~lanovi;
- predikat;
- glagol u li~nom
glagolskom obliku;

- Ve`be za razlikovawe glavnih
re~eni~nih ~lanova.
- Prepoznavawe glagola u li~nom
glagolskom obliku kao nosioca
re~enice.
- Razlikovawe neli~nih
glagolskih oblika (glagolski
pridev , glagolska imenica i
glagolski prilog), koji se ne
javqaju u funkciji predikata.

- objekat;

- Ve`be s primerima iz tekstova
koji pripadaju razli~itim
funkcionalnim stilovima i koji
slu`e da bi u~enici u re~enicama
iz ovih teksova mogli prepoznati
objekte.
- Samostalno sastavqawe
re~enica u kojima }e se
upotrebiti objekat.

- homonimi;

- Ve`be u okviru kojih }e se
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zna~ewa re~i i wihovog gramati~kog
zna~ewa;
- da prepoznaje homonime;

re~i: sinonimi,
antonimi, paronimi
(kao obnavqawe
gradiva) i homonimi

- da ima op{tu predstavu o novim
re~ima (neologizmima) i o sferama
wihove upotrebe;
- da zna da tuma~i neologizam i da
prepoznaje wegovo zna~ewe;
- da na odgovaraju}i na~in
upotrebqava neologizme u tekstu;

- Nove re~i
(neologizmi)
- Tuma~ewe i upotreba
neologizama

- da zna pravilno da upotrebi
interpunkcijske znake;

Pravopis
- Interpunkcija
- Upotreba na
interpunkcijskih
znakova: crte, crtice,
zagrada, zvezdice,
apostrofa

tuma~iti re~i s gramati~kog i s
leksi~kog aspekta.
- Ve`be s primerima u kojima su
upotrebqeni homonimi.
- neologizmi (nove
re~i u jeziku);

- Primeri s tekstovima u kojima
su upotrebqeni neologizmi.
- Tuma~ewe neologizama iz
izabranih tekstova.

- interpunkcijski
znaci;

- Ve`be za pravilnu upotrebu
interpunkcijskih znakova (crte,
crtice, zagrada, zvezdice,
apostrofa) u pismenom
izra`avawu.
- Proveravawe, ponavqawe i
ve`bawe sadr`aja iz prethodnih
razreda s posebnim osvrtom na
probleme izazvane
interferencijom s jezikom
sredine, karakteristi~nom za
bilingvalne govornike.
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PROGRAMSKO PODRU^JE: Kwi`evnost i lektira (50 ~asova)

Циљеви

Садржаји

Појмови

Активности и методи

1. Poezija
U~enik/u~enica treba:
- da zna da objasni obele`ja
autorske poezije u
pore|ewu s narodnom
poezijom;
- da zna da klasifikuje
lirske pesme na osnovu
motiva (rodoqubive,
pejza`ne, qubavne,
humoristi~ne);

- Obele`ja autorske i
narodne poezije

- autorska poezija;
- narodna poezija;

- Pesme iz narodne i umetni~ke
(autorske poezije). Pore|ewe istih.
- Ve`be za obja{wavawe razlika
izme|u narodne i autorske poezije.

- Klasifikacija
lirskih pesama na
osnovu motiva

- motiv;

- da pravi kompozicijsku
analizu pesme (stih,
strofa, vrste rima na
osnovu naglaska);

- Organizacija stihova
u strofama:
dvoslo`ni, troslo`ni,
~etvoroslo`ni
(katreni)
Rima

- kompozicija pesme;

- da zna da ukazuje na
zna~ewa stilskih figura u
tekstovima i da ih tuma~i;
- da daje vlastite primere
(prilikom stvarawa svojih

- Stilske figure:
onomatopeja,
komparacija i
metafora

- stilske figure:
- onomatopeja;
- komparacija;
- metafora;

- Pesme s razli~itim motivima.
Klasifikacija istih na osnovu
motiva.
- Ve`be za obja{wavawe vizuelnih i
auditivnih elemenata u pesmama.
- Audio-sredstva.
- Ve`be u okviru kojih u~enici
poku{avaju da stvaraju pesme.
- Ve`be za analizu pesama s
razli~itom organizacijom stihova.
- Ve`be za ore|ivawe vrste rime (na
osnovu naglaska).
- Ve`be u okviru kojih u~enici
poku{avaju da stvaraju pesme s
razli~itom organizacijom stihova,
rima.
- Tekstovi iz narodne i autorske
kwi`evnosti.
- Ve`be za recitovawe.
- Ve`be uz pomo} kojih se poma`e
u~enicima da sagledaju ciq
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tekstova);

upotrebqenih stilskih figura.
- Audio-sredstva.
- Ve`be u okviru kojih u~enici
poku{avaju da kreiraju uz primenu
stilskih figura.

Proza
- da razlikuje fabulu od
sadr`aja;
- da odre|uje temu i ideju
dela;

- Elementi proznog
teksta: fabula, tema i
ideja

- da zna da objasni razliku
izme|u pripoveda~a u
prvom i u tre}em licu, i
sveznaju}eg pripoveda~a;

- Forme pripovedawa:
pripoveda~ (narator) u
prvom licu (JA-forma),
u tre}em licu (ONforma i sveznaju}i
pripoveda~)

- da mo`e da sagleda
elemente mita, bajke,
legendi i predawa;

- Narodna proza: mit,
bajka, legende i
predawa

- da prepoznaje

Drama
- Osnovne dramske

- fabula;
- tema;
- ideja;

- Tekstovi iz anonimne i autorske
kwi`evnosti.
- Ve`be za razlikovawe fabule i
sadr`aja, ve`be za interpretaciju
fabule.
- Ve`be za odre|ivawe teme i ideje dela.
- sveznaju}i pripoveda~ - Ve`be za prepoznavawe i obja{wavawe
(narator);
forme pripovedawa.
- Tekstovi s razli~itim formama
pripovedawa (u prvom i u tre}em licu i
sveznaju}i pripoveda~).
- Tekst-metod, monolo{ki, dijalo{ki
metod.
- mit;
- Ve`be s odgovaraju}im tekstovima za
- bajka;
uo~avawe elementarnih razlika izme|u
- legenda;
mita, bajke, legende i predawa.
- predawe;
- Metod komparacije.
- Metod korelacije u okviru grupne
forme rada: sakupqawe dela iz srpskog i
makedonskog folklora i pravqewe
zidnih novina; likovno ilustrovawe
novina – crtawe mitolo{kih likova.
- tragedija;

- Delovi iz odgovaraju}ih dramskih
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specifi~nosti osnovnih
dramskih vrsta, s posebnim
akcentom na tragediju i
komediju, kao i na radiodramu za decu;

vrste: tragedija,
komedija, savremena
drama (pojam) i radiodrama za decu.

- komedija;
- radio-drama za decu;

tekstova.
- Ve`be za prepoznavawe i odre|ivawe
etapa dramske radwe; metod ~itawa po
ulogama; metod kreativnog pisawa i
transformisawa proznog teksta u
dramski i obratno; auditivni metod
slu{awa radio-drame i uo~avawe
razlika u govoru glumaca.

- integralno ~itawe
kwi`evnog dela kod
ku}e – lektira.

- Ve`be za usmereno ~itawe lektire, na
osnovu unapred napravqenog plana
nastavnika. Na pr.: U dnevnik ~itawa
zapi{i vreme i mesto doga|aja iz dela. S
kojim se likovima sre}emo u delu? Ko je,
po tebi, glavni lik? Opi{i likove koji
su suprotstvaqeni glavnom liku.
Poku{aj da da{ komentar uzroka zbog
kojih su mu oni suprotstvaqeni …
- Metod komentara.

3. L e k t i r a
- da zna da prepri~a fabulu - Naslovi iz srpske,
pro~itanog dela;
makedonske i iz svetske
- da otkriva i obja{wava
kwi`evnosti
motiv, temu, ideju
pro~itanog dela;
- da odre|uje naratora,
kwi`evni rod i vrstu dela;
- da ume argumentovano da
diskutuje o sadr`aju, o
nekom problemu u delu, o
likovima (spoqa{we i
unutra{we
karakteristike, radwa,
funkcije likova).
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PROGRAMSKO PODRU^JE: Izra`avawe i stvarawe (34 ~asa)

Циљеви

Садржаји

Појмови

Активности и методи

Pismeno i usmeno
U~enik/u~enica treba:
- da sagleda mo} re~i koje slu`e
kulturnoj komunikaciji (molim,
izvolite, izvinite, hvala i sl.);

- da pripoveda ta~no i stilski
oboga}eno o do`ivqenim ili
izmi{qenim doga|ajima;
- da zna da prezentira hronolo{ko i retrospektivno
pripovedawe;
- da ume da produ`i tekst na
osnovu zadatog po~etka ili da
“izmisli” razli~it kraj;
- da zna da opisuje detaqno;
- da prepri~ava neko delo,
predstavu (pozori{nu ili
filmsku), TV emisiju;
- da transformi{e direkan iskaz
u indirektan i obratno;
- da zna osnovni ciq saop{tewa i
vesti;
- da ume da prezentira saop{tewe
i vest.

- Razgovor kao vrsta
komunikacije

- razgovor;

- Ve`be za vo|ewe improvizovanih razgovora u
razli~itim `ivotnim situacijama (u autobusu,
prodavnici, {koli, bioskopu, pozori{tu, na
ro|endanu i sl.).
- Razgovor na dogovorenu temu (o pro~itanoj
kwizi, o sportu, filmu i TV emisiji, o nekom
doga|aju).

- Hronolo{ko i
retrospektivno
pripovedawe
- Detaqno opisivawe
- Kreativno pisawe

- pripovedawe;
- prepri~avawe;
- opisivawe;
- kreativno pisawe;

- Obave{tewe:
saop{tewe i vest

- saop{tewe;
- vest;

- Ve`be za oboga}ivawe izra`avawa u
pripovedawu, prepri~avawu i izra`avawu
po{tovawa.
- Ve`be za hronolo{ko i retrospektivno
pripovedawe.
- Ve`be za kreativno pisawe s
transformacijom jedne forme kwi`evnog
teksta u drugu (iz drame u prozu ili u poeziju).
- Ve`be za detaqno opisivawe (lika, dramskog
lica, predmeta, pejza`a, prirodne pojave i sl.).
- Ve`be za prepri~avawe pro~itanog dela,
pozori{ne ili bioskopske predstave, TV
emisije.
- Ve`be za transformisawe direktnih iskaza
u indirektne i obratno.
- Pismene ve`be za sastavqawe saop{tewa i
vesti.
- Prezentirawe saop{tewa i vesti.

- Tri pismena zadatka
(jedan u prvom

- pismeni zadatak.

- Priprema za pismeni zadatak na zadatu temu
kroz razgovor, komentar i sintetizovawe
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polugodi{tu i dva u
drugom polugodi{tu)

prethodno ste~enih znawa u~enika.

PROGRAMSKO PODRU^JE: Medijska kultura (10 ~asova)

Циљеви

Садржаји

Појмови

U~enik/u~enica treba:
- да прави разлику између врста
филмова на основу намене и
садржаја;
- да зна концизно да преприча
садржај филма било које врсте;
- да уме да сагледа позитивно и
негативно у поступцима ликова у
филму;

- Врсте филмова на основу
њихове намене и садржаја

- врсте филмова;

- да научи основне ствари о
техникама и развојним периодима
цртаног филма и луткарске
позоришне представе;
- да уочава и позитивне и негативне
карактеристике у понашању ликова
(из цртаних филмова и луткарских
представа);

- Цртани филм оживувљавање цртежа и
лутака

- анимирани филм;
- луткарска претстава;

- да уочава образовну и васпитну

- Документарни филм

- документарни филм;

Активности и методи
- Приручници о филму.
- Заједничко гледање филма
(према могућностима).
- Разговори о разликама
између врста филмова.
- Препричавање садржаја
одгледаних филмова.
- Дискусије о позитивним и
негативним поступцима
ликова.
- Приручници о филму и
стрип-издања.
- Вежбе за прављење стрипа и
поређење с цртаним филмом
(статични цртеж и цртежи у
покрету).
- Разговор о ликовима и
њиховим карактерним
особинама (позитивним и
негативним).
- Приручници и часописи о
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улогу ових филмова у контексту
културе живљења;
- да схвати улогу ових филмова у
обогаћивању знања и сазнања о
свету уопште;

- да се заинтересује за праћење ове
врсте емисија с циљем обогаћивања
властитог знања;
- да уме да дискутује о садржају,
намени и вредностима одгледаних
емисија;

- Забавне и образовне радио и
ТВ емисије

- да разликује и именује делове
- Делови штампаног дела:
штампаног дела;
пасус, предговор, поговор,
- да зна шта садрже ови делови и која глава, том
је њихова намена.

- радио и ТВ емисије;

- делови књиге;
- пасус;
- предговор;
- поговор;
- глава;
- том..

филму.
- Заједничко гледање
документарног филма.
- Разговор о садржају ове
врсте филмова.
- Дискусија о улози ових
филмова у процесу васпитања
и образовања, као и у
обогаћивању знања.
- Часописи с радио и ТВ
програмом.
- Праћење радио и ТВ емисија
различитог типа.
- Разговор о утисцима
насталим на основу праћења
ових емисија.
- Вежбе у вези с освртом на
садржај емисија и на утиске о
њима (позитивни и негативни
утисци).
- Штампана дела различитог
типа која садрже ове делове.
- Разговор и закључци о
садржају ових делова.
- Вежбе за препознавање
делова.
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5. ДИДАКТИЧКЕ ПРЕПОРУКЕ

Наставни програм из предмета Српски језик је конципиран на основу захтева савремених метода за стицање знања и
способности ученика, па је тако пре свега неопходно да се приликом његове реализације примени принцип корелације и
интеграције у оквиру самог наставног програма и то кад је реч о свим програмским подручјима, а нарочито кад се ради о
интеграцији програмских подручја Језик и Књижевност, што значи да се на основу примера из књижевних текстова
примењују и проверавају усвојена знања из језика и правописа. У интегрисано планирање подручја Језик треба, такође,
укључити и наставне садржаје из страног језика који изучавају ученици и то кад је реч о усвајању појмова из граматика ових
језика; затим из предмета Историја (кад се ученици упознавају с историјским развојем језика или кад, на пример,
анализирају песме из циклуса о Краљевићу Марку - пре свега имајући у виду релацију: историјска личност – књижевни лик);
из Ликовног образовања (ликовно представљање карактера, догађаја и пејазажа из интерпретираних књижевних текстова); из
Музичког образовања (преко садржаја повезаних с римом и фигурама у језику).
У оквиру свеукупног планирања садржаја из наставног предмета Српски језик треба да буду укључена и планирања која
су повезана с вредновањем постигнутих резултата ученика за време реализације наставног програма и на крају одређених
образовних периода. То подразумева да вредновање треба да буде део дневних, тематских и глобалних планирања наставног
процеса.
Planirawe nastave iz Srpskog jezika treba da bude napravqeno u koordinaciji s nastavnim planom i
programom za ovaj predmet i da obuhvata programske sadr`aje iz svih vaspitno-obrazovnih podru~ja (Jezik,
^itawe, Kwi`evnost i Lektira, Izra`avawe i stvarawe i Medijska kultura). Prilikom odre|ivawa broja ~asova
za predmetna podru~ja treba imati u vidu i specifi~nosti uslova za izvo|ewe ove nastave u {koli u kojoj
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nastavnik radi. У оквиру планирања наставног програма треба водити рачуна о различитом тежинском нивоу програмских
садржаја самог програма, што се изводи на основу постављености циљева и што би требало и да буде основа планирања у
наставном процесу. Код планирања наставних садржаја, наставник треба, такође, да води рачуна о потребном времену (броју
часова), неопходном за реализацију истих, а све с намером да се остваре постављени циљеви, наравно, водећи притом рачуна
и о укупном фонду часова предвиђених за овај наставни предмет.
Препоруке за кориштење годишњег фонда часова – 144 часа годишње, 4 часа недељно.
Кад је реч о наставним подручјима, предлаже се: Језик – 50 часова; Књижевност и лектира – 50 часова; Изражавање и
стварање – 34 часа; Медијска култура – 10 часова.
Наставна средства:
-

уџбеник изабран на нивоу школе за одговарајући предмет, одобрен од стране Министра;

-

енциклопедије, речници и сл;

-

часописи – традиционално потврђени и одобрени часописи за децу и младе;

-

аудитивна, визуелна и аудио-визуелна средства у зависности од предмета – ЦД, књижевни текстови, звучни записи;

-

интернет, образовни софтвери;

-

други извори знања из непосредне околине: споменици културе, музеји, домови културе, библиотеке, биоскопи,
позоришта, национални паркови итд.

6. OCEWIVAWE POSTIGNU]A U^ENIKA

ДИЈАГНОСТИЧКО ПРОВЕРАВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ
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На почетку школске године наставник врши дијагностичко проверавање и оцењивање, с циљем да провери и да осазна
ниво постигнутих знања и способности ученика из претходног разреда. Дијагностичко проверавање наставник може да
реализује уз помоћ примене више различитих инструмената, као што су: дијагностички тестови, анкетни листови, усмена
питања која је наствник припремио, писање кратких састава.
Добијени резултати су слика ђачких предзнања у најширем смислу речи и представљају основу за планирања у вези с
реализацијом наставног програма и процеса оцењивања у току наставне године.
FORMATIVNO OCEWIVAWE
U toku nastave iz Srpskog jezika u sedmom razredu preporu~uje se pra}ewe koje }e omogu}iti formirawe
objektivnih opisa kao povratne informacije o postignu}ima u~enika u odre|enim vremenskim periodima.
Formativno pra}ewe postignu}a u~enika nastavnik mo`e da realizuje kori{}ewem vi{e metoda za ocewivawe:
- Razgovori nastavnik/u~enik
- Usmene prezentacije
- Testovi
- Doma}i zadaci
- Portfolio - sakupqawe pokazateqa postignu}a svakog u~enika ponaosob (radovi u~enika, razli~ite tvorevine,
iskazi i sl.)
- portfolio u toku cele godine treba da bude dostupan roditeqima da bi i oni mogli da doprinesu kvalitetnoj
realizaciji nastave Сrpskog jezika.
- portfolio u~enika s pro~i{}enim i selektiranim podacima nastavqa da se koristi i u narednom vi{em
razredu.

19

Ovi i drugi metodi za ocewivawe mogu da poslu`e nastavniku da vrednuje postignu}a u~enika uz pomo} unapred
pripremqenih evaluacionih lista za svakog u~enika, koje se popuwavaju nakon neke konkretne aktivnosti koja je
specifi~na (pozitivna ili negativna) ili studija slu~aja u kojima nastavnik bele`i fizi~ko stawe. Rezultati
dobijeni pra}ewem postignu}a u~enika omogu}avaju kreirawe planiranih usmenih i pismenih povratnih
informacija koje su u formi kreiranih opisa namewene u~enicima, roditeqima i samim nastavnicima.
MIKROSUMATIVNO OCEWIVAWE
Na kraju svakog tromese~ja, na osnovu saznawa dobijenih formativnim ocewivawem, realizuje se
mikrosumativno ocewivawe na osnovu ~ijih se rezultata oformquju tromese~ne ocene - vrednovawa o postignu}u
u~enika.
SUMATIVNO OCEWIVAWE
Na osnovu sveukupnih podataka dobijenih pra}ewem, proverom postignu}a u~enika u toku realizacije
nastavnog programa, nastavnik konstatuje (opisuje) razvojno stawe svakog u~enika pojedina~no, u okviru svakog
programskog podru~ja. Od formiranih sumativnih opisnih ocena formulisanih za svakog u~enika ponaosob, i
rukovode}i se postavqenim nivoima postignu}a tokom odre|enih vremenskih perioda, nastavnik na kraju {kolske
godine unosi odgovaraju}e numeri~ke ocene.
7. PROSTORNI USLOVI ZA REALIZACIJU NASTAVNIH PROGRAMA
Program treba da se pozove na op{ti normativ u vezi s opremqeno{}u za realizaciju nastavnih programa donet
od strane ministera obrazovawa i nauke Re{ewe br. 07-1830/1 od 28.02.2008 godina.
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8. NORMATIV O NASTAVNOM KADRU
Za realizaciju nastavnog programa iz Srpskog jezika, a u saglasnosti sa Zakonom o osnovnom obrazovawu,
predvi|eno je da ovu nastavu realizuju nastavnici koji su zavr{ili:
- Filolo{ki fakultet – Grupu za srpski jezik i kwi`evnost;
- Filolo{ki fakultet – Grupu za makedonski jezik, srpski jezik i kwi`evnost;
- Filolo{ki fakultet – Grupu za makedonski jezik i kwi`evnost, sa srpskim jezikom kao drugim glavnim
predmetom.

9. KOMISIJA ZA PRIPREMU NASTAVNOG PROGRAMA
U programu se navode svi ~lanovi koji su u~estvovali u izradi nastavnog programa slede}im redosledom:
Nada Nikolovska, savetnik u Birou za razvoj obrazovawa - Skopqe;
d-r Vera Stoj~evska-Anti}, profesor na Filolo{kom fakultetu “Bla`e Koneski” – Skopqe;
m-r Nenad Vujadinovi}, asistent na Filolo{kom fakultetu “Bla`e Koneski” – Skopqe;
Sowa Jovanovska, profesor u Osnovnoj {koli “Lazo Trpovski” – Skopqe;
Sne`ana Velkova, profesor u Osnovnoj {koli “J. H. Pestaloci” – Skopqe;
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10. RE[ENIE I DATUM NA DONESUVAWE NA NASTAVNATA PROGRAMA
Nastavnata programa po biologija za {esto oddelenie na osnovnoto osumgodi{no obrazovanie, odnosno za
sedmo oddelenie na osnovnoto devetgodi{no obrazovanie ja donese
Minister
________________
Sulejman Ru{iti

na den ___________________
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