Vrz osnova na ~len 55 stav 1 od Zakonot za organizacija i rabota na organite na dr`avnata uprava („Sl. vesnik
na RM” br. 58/00, 44/02 i 82/08) i ~len 25 od Zakonot za osnovno obrazovanie („Sl. vesnik na RM” br. 103/08), ministerot
za obrazovanie i nauka donese nastavna programa po predmetot srpski jazik za VII oddelenie na osnovnoto
osumgodi{no obrazovanie, odnosno za VIII oddelenie za devetgodi{noto osnovno obrazovanie.
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MINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA
BIRO ZA RAZVOJ NA OBRAZOVANIETO

NASTAVNA
PROGRAMA

SRPSKI JAZIK

Skopje, noemvri 2008

2
OSNOVNO OBRAZOVANIE

ZABELE[KA:
Soglasno dinamikata za voveduvawe na devtgodi{noto osnovno vospitanie i obrazovanie nastavnata programa
za u~enicite vo VII oddelenie na osumgodi{noto osnovno u~ili{te od u~ebnata 2009/10 godina e ekvivalentna na
nastavnata programi za VIII oddelenie na devetgodi{noto osnovno u~ili{te.

3

1. CELI NA NASTAVATA ZA VII ODDELENIE
Ученикот/ученичката:
- da gi znae osnovnite fakti povrzani so pra{awata koi se odnesuvaat na razvojot na srpskite narodni govori
i da gi znae osnovnite informacii za dene{nata sostojba;
- da gi demonstrira znaewata za akcentot i da gi primenuva osnovnite pravila na distribucijata na akcentite
vo standardniot srpski jazik;
-

да ги разликува и правилно да ги употребува глаголските форми (prosti i slo`eni);

-

da razlikuva li~ni i neli~ni glagolski formi;

-

да се оспособи да ги разликува и правилно да ги употребува неменливите зборови (прилози, предлози, сврзници);

-

да ги разликува независносложените реченици во рамките на сложената реченица;

-

da pravi razlika vo leksi~koto zna~ewe na zborovite spored nivnoto poteklo;

-

pravilno da gi pi{uva zaemkite i da go upotrebuva genitivniot znak pri pi{uvaweto;

-

да се оспособи да ги разликува и да ги толкува социјалните песни и елегијата;

-

да ги знае специфичностите на лирско-епските творби;

-

да ги препознава и да ги применува стилските фигури: рефрен, градација, апострофа и хипербола;

-

да умее да интерпретира роман;

-

да ги знае особеностите на литературно-научните видови;

- да ги препознава надворешните белези на драмски текст;
- да прави разлика меѓу современа драма и другите видови драми;
-

да умее да раскажува, опишува и да прераскажува јазично коректно и sтилски збогатено;
- да знае да прави записник;

- да ги знае основите на филмската техника и да прави разлика помеѓу говорот на филмскиот и театарскиот актер.
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2. KONKRETNI CELI

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: ЈАЗИК (50 часа)
Цели
U~enikot/u~eni~kata:
- da gi znae osnovnite fakti povrzani
so pra{awata koi se odnesuvaat na
razvojot na srpskite narodni govori i
da gi znae osnovnite informacii za
dene{nata sostojba;

- da gi demonstrira znaewata za akcentot;
– da gi primenuva osnovnite pravila na
distribucijata
na
akcentite
vo
standardniot srpski jazik;
- da znae {to e akcentska celost i da
znae da gi opredeli zborovite koi
nemaat svoj akcent i koi zaedno se
izgovaraat so zborovite koi doa|aat
pred ili po niv;

Содржини
- Osnovnite poimi od
oblasta na srpskata
dijalektologija

Fonetika
- Karakteristiki na
~etvoroakcentskiot
sistem na srpskiot
standarden jazik
- Akcentski celosti

Поими

Активности и методи

- dijalektni
diferencijacii;
- srpski narodni
govori;
- {tokavski dijalekt:
ekavski, (i)jekavski i
ikavski izgovor;

- ^itawe na tekstovi od
dene{nite srpski narodni govori
i uka`uvawe na nivnite
najkarakteristi~ni osobini.
Sporedba so literaturniot jazik.
- Analiza na rasprostranuvaweto
na oddelnite govorni tipovi.

- akcent;
- akcentski celosti;
- proklitiki;
- enklitiki;

- Ve`bi so soodvetno izbrani
tekstovi od srpski avtori.
- Slu{awe na od radio i TV emisii.
- Govorni ve`bi.

- glagol;
- glagolski formi:
gradba i funkcija;

- Ve`bi za prepoznavawe na
gramati~kite kategorii kaj
glagolite i na prostite i

Morfologija
- da gi prepoznava i pravilno da gi
- Glagoli (povtoruvawe)
upotrebuva gramati~kite kategorii kaj - Prosti i slo`eni
glagolite;
glagolski formi
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- da gi razlikuva prostite i slo`enite
glagolski formi;
- da znae da gi obrazuva glagolskite
formi: aorist, imperativ; futur II,
potencijal; trpna glagolska pridavka,
glagolski prilog - da go sfa}a nivnoto
zna~ewe i pravilno da gi upotrebuva vo
soodveten kontekst;
- da razlikuva li~ni i neli~ni
glagolski formi;

(prezent; perfekt,
futur – povtoruvawe)
- Gradbata i osnovnata
funkcija na glagolskite
formi: aorist,
imperativ; futur II,
potencijal; trpna
glagolska pridavka,
glagolski prilog

- aorist;
- imperativ;
- futur II;
- potencijal;
- trpna glagolska
pridavka;
- glagolski prilog;
- li~ni (finitni)
glagolski formi;
- neli~ni (infinitni)
glagolski formi;

slo`enite glagolski formi.
- Ve`bi za prepoznavawe na
poso~enite glagolski formi, za
utvrduvawe na znaewata za niv i za
uka`uvawe na opredeleni
specifi~nosti (stilskite belezi
na aoristot, zamenata na futurot
II so prezent i obratno,
razlikuvawe na glagolskite
vremiwa od na~inite itn.).
- Primeri za prepoznavawe
li~ni i neli~ni glagolski
formi.

- da gi razlikuva menlivite od
nemenlivite zborovi;
- da gi prepoznava i da gi razlikuva
prilozite ( za: vreme, mesto, na~in i
koli~estvo);
- da gi upotrebuva pravilno prilozite;
- da gi razlikuva prilozite od
pridavkite od sreden rod so koi mo`at
da imaat ista forma;
- da gi razlikuva i da gi prepoznava
predlozite;
- da znae pravilno da gi upotrebi
predlozite;

- Prilozi
- Prilozi za: vreme,
mesto, na~in i
koli~estvo

- prilozi za: vreme,
mesto, na~in i
koli~estvo;

- Ve`bi so izbor od soodvetni
tekstovi kade {to se upotrebeni
prilozi.
- Sostavuvawe re~enici vo koi se
upotrebeni prilozi i pridavki od
sreden rod za da se napravi
razlika (na pr.: Lepo dete pi{e
lepo i sl.)

- Predlozi

- predlozi;

-da dobie pretstava za svrznicite kako
nemelivi zborovi;

- Svrznici

- svrznici;

- Ve`bi za pravilna upotreba na
predlozite.
- Samostoen izbor na
u~enikot/u~eni~kata na tekst vo
koj se upotrebeni predlozi.
- Ve`bi od soodveten izbor na
tekstovi kade {to u~enicite }e gi
prepoznavaat svrznicite.
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- Samostojna upotreba na primeri
vo ramkite na koi se javuvaat
svrznicite kako vrska me|u
oddelni zborovi i me|u re~enici.
- da gi razlikuva direktniot i
indirektniot predmet;
- da umee da vospostavuva vrska na
predmetot so drugite glavni ~lenovi
na re~enicata (da gi usoglasuva spored
gramati~kite kategorii);

Sintaksa
- Re~eni~ni ~lenovi
- Direkten predmet
- Indirekten predmet

- predmet;
- direkten predmet;
- indirekten predmet;

- slo`ena re~enica;
- nezavisnoslo`ena
re~enica;

- Ve`bi so primeri od tekstovi od
razli~ni funkcionalni stilovi
za prepoznavawe na predmetot vo
re~enicite, so opredeluvawe za
kakovi vid predmet stanuva zbor.
- Samostojno sostavuvawe
re~enici kade {to }e se upotrebi
direkten i indirekten predmet.
- Ve`bi so primeri kade {to se
upotrebeni atributot i
apozicijata.
- Samostojno sostavuvawe primeri
na re~enici kade {to e
upotrebena apozicijata.
- Ve`bi za oformuvawe
nezavisnoslo`eni re~enici od dve
ili od pove}e prosti re~enici.

- doma{na leksika;

- Ve`bi so primeri od soodvetno

- da gi prepoznava i razlikuva
re~eni~nite ~lenovi atributot
(povtoruvawe) i apozicijata;

- Re~eni~ni ~lenovi
- apozicija;
- Atribut (povtoruvawe)
- Apozicija

- da ja prepoznava strukturata na
slo`enata re~enica;
- da gi razlikuva nezavisnoslo`enite
od zavisnoslo`enite re~enici;
- da sostavuva slo`eni re~enici so
povrzuvawe del-re~enici;
- da gi razlikuva nezavisnoslo`enite
re~enici (sostavni, sprotivni,
razdelni, isklu~ni i zaklu~ni);

- Slo`ena re~enica
- Struktura na
slo`enata re~enica
- Podelba na slo`enata
re~enica
(nezavisnoslo`eni i
zavisnoslo`eni
re~enici)
- Nezavisnoslo`eni
re~enici
Re~nik I stil
- Re~ni~ki sostav na

- da pravi razlika vo leksi~koto
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zna~ewe na zborovite spored nivnoto
poteklo;
- da pravi razlika i da ja prepoznava
doma{nata i stranskata leksika;
- da gi prepoznava dijalektizmite,
internacionalizmite, turcizmite i
sl.;

srpskiot jazik spored
potekloto na zborovite
- Doma{na leksika
- Stranska leksika

- dijalektizmi;
- stranska leksika;
- internacionalizmi;
- turcizmi;
- zaemki;

Pravopis
- da gi povtoruva i da gi primenuva - Povtoruvawe na
- pravopis;
sodr`inite od oblasta na pravopisot prethodnite znaewa
- genitiven znak.
od prethodnite oddelenija;
- Pi{uvawe i upotreba
– pravilno gi pi{uva zaemkite;
na zaemkite
– gi koristi tu|ite zborovi tamu kade - Genitiven znak
{to e toa neophodno i opravdano;
– go upotrebuva genitivniot znak pri
pi{uvaweto.

odbrani tekstovi kade {to se
upotrebeni dijalektizmite,
internacionalizmite, turcizmite
i sl.
- Tolkuvawe na dijalektizmite,
internacionalizmite, turcizmite
i sl. od izbrani tekstovi.
- Proveruvawe, povtoruvawe i
ve`bawe na sodr`inite od
prethodnite oddelenija so poseben
osvrt na problemite predizvikani
od interferencijata so jazikot na
sredinata, karakteristi~na za
bilingvalnite govoriteli.
- Ve`bi za pravilna upotreba i
pi{uvawe na zaemkite.
- Ve`bi za pravilna upotreba na
genitivniot znak.
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Програмско подрачје: Литература и лектира (50 часа)
Цели

Содржини

Поими

Активности и методи

1. Поезија
U~enikot/u~eni~kata:
- dа ги препознава карактеристиките на
социјалните песни и елегиите;
- да ги интерпретира видовите лирски
песни;
- да се оспособи за правење избор од
лирските видови (од српската народна
и авторска литература);
- да ги знае специфичностите на
лирско-епските творби во стих;
- да ги разликува баладата и романсата
според основниот мотив;
- да ги интерпретира баладите и
романсите;
- да ги препознава стилските фигури
како карактеристика на уметничкиот
текст;
- да се оспособи за пронаоѓање на овие
стилски фигури (во творби од српската
народна и авторска литература);

- социјални песни;
- елегија;

- Избор од социјални песни и од елегии (од српската
народна и авторска поезија).
- Интерпретативно читање и рецитирање лирски песни.
- Слушање и гледање аудио и видео записи.

- Лирско-епски
творби во стих:
а) балада
б) романса

- балада;
- романса;

- Избор од балади и романси од народната и авторската
поезија.
- Вежби за интерпретативно читање на овој вид творби.
- Слушање и гледање аудио и видео записи.

- Стилски фигури:
рефрен, градација,
апострофа и
хипербола

- рефрен;
- градација;
- апострофа;
- хипербола;

- Вежби за препознавање на стилските фигури во
соодветни текстови од српската литература.
- Вежби за интерпретативно читање и рецитирање на
соодветни литературни текстови со акцент на стилските
фигури.

- Лирски видови:
а) социјални песни
б) елегија
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2. Проза
- да ги препознава основните
карактеристики на романот;
- да интерпретира делови од роман;
- да споредува расказ и роман според
нивните белези;

- Голема епска творба
во проза: роман

- роман;

- Наставна интерпретација на роман.
- Проблемски метод. Вежби за споредување на расказ и
роман.

- да ги знае особеностите на дневникот
како научно-литературен вид;
- да се поттикне да пишува дневник;

- Литературно-научен
вид: дневник

- дневник;

- Соодветни извадоци од дневник.
- Вежби за пишување дневник.

- да ги препознава надворешните
белези на драмскиот текст;
- да ги применува надворешните белези
на драмскиот текст при
интерпретацијата;

- Надворешни белези
на драмски текст:
афиш, дидаскалии,
пролог, епилог,
дијалог-монолог,
исказ на лик

- надворешни
белези на драмски
текст;

- Извадоци од соодветни драмски текстови.
- Вежби за препознавање и разликување на: афиш,
дидаскалии, пролог, епилог, дијалог-монолог, исказ на
лик.

- да ги препознава белезите на
современата драма;
- да ги споредува основните драмски
видови (комедија, трагедија и
современа драма);

- Видови драми:
современа драма

- Извадоци од видовите драми.
- Вежби за споредба на основните драмски видови.
- современа драма;
- Вежби за драмско читање и драмска изведба (во услови
на училницата).
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3. Лектира

- да знае да прераскажува (усно и
писмено) фабула и делови од
прочитано литературно дело;
- да определува мотив, тема, идеја,
описи во текстот;
- да ги определува видот на творбата,
нараторот и ликовите;
- да се оспособи за толкување на
ликовите (надворешните и
внатрешните карактеристики на
ликовите и нивните постапки).

- Лектира
- Наслови од
српската,
македонската и
светската литература

- интегрално
читање на
литературно дело
(дома).

- Вежби за читање одделни творби за лектира, по
однапред даден план од наставникот.
- Вежби за прераскажување на фабула или делови од
творбата. Метод на разговор, коментар, дебата во врска
со ставовите на учениците во однос на ликовите и
одделни литературни проблеми.
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Програмско подрачје: Изразување и творење (34 часа )
Цели

Содржини

Поими

Активности и методи

Писмено и усмено
U~enikot/u~eni~kata:
- да ја употребува стандардната јазична
норма во писменото и усно
изразување;
- да раскажува настани или
литературен текст со употреба на
изразни средства;
- да умее да издвои и да претстави
најважни делови од некој настан;
- да раскажува хронолошки и
ретроспективно;
- да умее да продолжи текст по даден
почеток;
- да умее да смисли почеток на текст
според даден крај;
- да опишува детално патувања,
настани, ликови и друго што ја
поттикнува креативноста на ученикот;
- да умее да даде личен став за гледана
емисија, за филм, за претстава, за
новинарски напис и сл.;

- Раскажување
- Прераскажување
- Опишување

- раскажување;
- прераскажување;
- опишување;

- Вежби за раскажување настани и доживувања.
- Раскажување по хронолошки ред и со ретроспекција.
- Раскажување настани каде што ученикот се
поистоветува со некој од ликовите од различни
уметнички извори (книга, филм, ТВ емисија и сл.)
- Прерскажување по даден план, по даден почеток или
крај, со измени на глаголското време, според заеднички
план, со измена на ликовите.
- Прераскажување и коментирање радио и ТВ емисии,
филмови, театарски претстави, книги, написи во
печатени медиуми, патувања и сл..
- Вежби за опишување предмети, појави, места, пејзажи,
места, портретирање ликови.
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- да употребува соодветен јазичен израз - Записник
и форма при пишувањето текст и при
- Говор
настап со говор.

- Три писмени работи
(една во прво и две во
второ полугодие)

- записник;
- говор.

- Вежби за водење записник (На пример, од одделенски
час, од родителски состанок, од состанок на Училишна
заедница, од секција и сл.).
- Вежби за составување говор и настап со него. (На
пример: обраќање по некој повод (празник, свеченост,
некој повод во училиштето), обраќање за некој проблем
и сл.

Писмени работи
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Програмско подрачје: Медиумска култура (10 часа)
Цели
U~enikot/u~eni~kata:
- да го знае начинот (текот) на
создавањето предуслови за снимање
филм;
- да сознае дека филмската идеја е
првичното нешто кое авторот го носи
во себе;
- да прави разлика меѓу синопсис
(фабулата на филмот) и сценарио
(книга на снимањето);

- да препознава секвенца, кадар и
ракурс (агол) на снимање;
- да сознае како се врши монтажа на
снимени материјали;

Содржини

- Од филмска идеја до
сценарио (книга за
снимање филм)

- Монтажа на филм
(спојување на
снимени материјали)

Поими

Активности и методи

- филмска идеја;
- синопсис;
- сценарио;

- Прирачници за филмот во наставата.
- Интернет.
- Соодветни текстови (извадоци) од синопсис и
сценарио.
- Вежби за самостојно истакнување на филмската идеја и
нејзино преточување во синопсис и сценарио.

- секвенца;
- кадар;
- ракурс;

- Прирачници за филмот во наставата.
- Интернет.
- Отворен час со поканет монтажер, снимател.
- Вежби за согледување на разликата меѓу секвенцата,
кадарот и ракурсот.
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- да знае дека говорот на артистот може
да биде: дијалог, монолог, спикерски
текст и коментар;
- да ги согледа разликите во видовите
говор во филмот;
- да прави разлика меѓу глумата на
филмскиот и театарскиот артист;
- да разликува главни и споредни
артисти, каскадери, акробати.

- Видови говор во
филмот
- Главни и споредни
артисти

- говорот и
глумата во
играниот филм.

- Прирачници за филмот во наставата.
- Интернет.
- Заедничко следење на филм. Водење белешки за
говорот застапен во филмот (дијалог, монолог, коментар,
спикерски текст).
- Следење театарска претстава и дискусии за говорот.
- Вежби за уочување на говорот и гестикулациите на
артист во филм и во театар.
- Определеување главни и споредни артисти, каскадери
и сл.
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3. DIDAKTI^KI PREPORAKI
Наставната програма по предметот Српски јазик е конципирана според барањата на современите методи за стекнување
знаења и способности на учениците, па така неопходно е пред сẻ да се примени принципот на корелација и интеграција во
самата наставна програма меѓу сите програмски подрачја, а особено меѓу програмските подрачја Јазик и Литература, што
значи врз примери од литературни текстови да се применуваат и да се проверуваат здобиените знаења од јазик, правопис и
правоговор. Исто така, во интегрираното планирање на предметното подрачје Јазик треба да се вклучат и содржини од
странскиот јазик што го изучуваат учениците, при усвојувањето поими од граматиките на странските јазици. Според
барањата на интегрираната настава се препорачува поврзување и интегрирање на содржините од Литература и Медиумска
култура, каде што книжевните текстови и ликовите при анализата може да се споредуваат на пример, со сценариото за филм
што е направено според истата книга и др. Наставниот предмет Српски јазик може да се поврзе и со други наставни
предмети и тоа: со предметите географија и историја (кога се запознаваат учениците со српските дијалекти); со ликовното
образование (со ликовно претставување на ликови, настани и пејазажи од интерпретираните литературни текстови); со
музичкото образование (преку содржините што се поврзани со римата и фигурите на јазикот).
Во севкупното планирање на содржините на наставниот предмет Српски јазик треба да се вклучат и планирања кои се
поврзани со вреднување на постигнатите резултати на учениците за време на реализацијата на наставната програма и на
крајот од определени образовни периоди. Тоа подразбира дека вреднувањето треба да е дел од дневните, тематските и од
глобалните планирања на наставниот процес.
Планирањето на наставата по српски јазик и литература треба да биде во координација со Наставниот план и програмата
за овој предмет и да ги опфаќа програмските содржини на сите воспитно-образовни подрачја (Јазик, Читање, Литература и
Лектира, Изразување и творење и Медиумска култура). При одредувањето на бројот на часовите за предметното подрачје
треба да се имаат предвид и специфичностите на условите за изведување на оваа настава во училиштето каде што работи
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наставникот. Во планирањето на наставната програма треба да се води сметка за различното тежинско ниво на програмските
содржини во рамките на програмата што се извлекува од поставеноста на целите, што треба да е основа на планирањето во
наставниот процес. При планирањето на наставните содржини, наставникот исто така треба да води сметка за потребното
време (број на часови) што е неопходно за да се реализираат истите, а со цел да се постигнат поставените цели, притоа
внимавајќи на целокупниот фонд на часови предвидени за наставниот предмет.
Препораки за користење на годишниот фонд на часови – 144 часа годишно, 4 часа неделно.
По наставни подрачја се предлага: Јазик – 50 часа; Литература и лектира – 50 часа; Изразување и творење – 34 часа;
Медиумска култура – 10 часа.
Наставни средства:
-

учебник избран на ниво на училиштето за соодветниот предмет, одобрен од страна на Министерот;

-

енциклопедии, речници, правопис, граматика и сл;

-

списанија – традиционално потврдени и одобрени списанија за деца и млади;

-

аудитивни, визуелни и аудио-визуелни средства – ЦД, литературни текстови, звучни записи;

-

интернет, образовни софтвери;

-

други извори на знаења здобиени од непосредната околина: споменици на културата, музеи, домови на културата,
библиотеки, кина, театри, национални паркови итн.
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4. OCENUVAWE NA POSTIGAWATA NA U^ENICITE
ДИЈАГНОСТИЧКО ПРОВЕРУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ

На почетокот од учебната година наставникот врши дијагностичко проверување и оценување, со цел да го провери и да
го осознае нивото на постигнатите знаења и способности на учениците од претходното одделение. Дијагностичкото
проверување наставникот може да го реализира со примена на повеќе инструменти, како што се: дијагностички тестови, со
анкетни листови, со усмени прашања подготвени од наставникот, со пишување куси состави.
Добиените резултати се слика на ученичките предзнаења во најширока смисла на зборот и претставуваат основа за
планирањата за реализацијата на наставната програма и процесот на оценување во текот на наставната година.
ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ
Во текот на наставата по српски јазик и литература во VIII одделение се препопрачува формативно следење кое ќе
овозможи формирање на објективни описи како повратна информација за постигањата на учениците во определен временски
период. Формативното следење на постигањата на учениците наставникот може да ги реализира со користење на повеќе
методи за оценување:
-

Разговори наставник – ученик.

-

Усни презентации.

-

Писмени вежби и писмени работи

-

Тестови.

-

Домашни работи.
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-

Портфолио – собирање показатели за постигањата на секој ученик посебно (ученички творби, искази, изработки и сл.)
Портфолиото треба во текот на целата година да им е достапно на родителите за да можата да придонесат во
квалитетната реализација на наставата по српски јазик и лтература.

-

Потфолиото на ученикот, со прочистени и селектирани податоци продолжува во наредното, повисоко одделение.
Овие и други методи на оценување наставникот може да ги проверува и да ги вреднува со однапред подготвени

евалвациони листи за секој ученик поодделно, кои се пополнуваат со негова конкретна и специфична активност. Добиените
резултати од следењето на постигањата на учениците овозможуваат креирање на планирани усни и пишани повратни
информации, кои во форма на креирани описи се наменети за учениците, за родителите и за самите наставници.
МИКРОСУМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ – На крајот од секое тримесечје, врз основа на сознанијата од формативното
оценување, се реализира микросумативно оценување од чиишто резултати се оформуваат тримесешните оценки и
вреднувања на постигањата на учениците.
СУМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ – Врз основа на целокупните податоци добиени од следењето, проверката на постигањата
на учениците во текот на реализацијата на наставната програма, наставникот ја констатира (опишува) развојната состојба на
секој ученик поединечно, во рамките на секое програмско подрачје. Од формираните сумативни описни оценки,
формулирани за секој ученик, посебно раководејќи се од поставените нивоа на постигања, во текот на определени временски
периоди, наставникот внесува и соодветни нумерички оценки.
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5. PROSTORNI USLOVI ZA REALIZIRAWE NA NASTAVNITE PROGRAMI
Programata vo odnos na prostornite uslovi se temeli na Normativot za prostor, oprema i nastavni sredstva za
devetgodi{noto osnovno u~ili{te donesen od strana na ministerot za obrazovanie i nauka so Re{enie br. 07-1830/1
od 28.02.2008 godina.

6. NORMATIV ZA NASTAVEN KADAR
Za realizacija na nastavnata programa po Srpski jazik, a vo soglasnost so Zakonot za osnovno obrazovanie,
predvideno e ovaa nastava da ja realiziraat nastavnicite koi zavr{ile:
- Filolo{ki fakultet – Grupa za srpski jazik i kni`evnost;
- Filolo{ki fakultet – Grupa za makedonski jazik, srpski jazik i kni`evnost;
- Filolo{ki fakultet – Grupa za makedonski jazik i kni`evnost, so srpski jazik kako vtor glaven predmet.
7. KOMISIJA ZA PODGOTOVKA NA NASTAVNATA PROGRAMA
Nada Nikolovska, sovetnik vo Biroto za razvoj na obrazovanieto - Skopje;
d-r Vera Stoj~evska-Anti}, profesor na Filolo{kiot fakultet “Bla`e Koneski” – Skopje;
m-r Nenad Vujadinovi}, asistent na Filolo{kiot fakultet “Bla`e Koneski” – Skopje;
Sowa Jovanovska, profesor vo osnovnoto u~ili{te “Lazo Trpovski” – Skopje;
Sne`ana Velkova, profesor vo osnovnoto u~ili{te “J. H. Pestaloci” – Skopje;
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8. RE[ENIE I DATA NA DONESUVAWE NA NASTAVNATA PROGRAMA
Nastavnata programa po srpski jazik za za VII oddelenie na osnovnoto osumgodi{no obrazovanie, odnosno za
VIII oddelenie za devetgodi{noto osnovno obrazovanie ja donese

Minister
________________
Pero Stojanovski

na den ___________________
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