
СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ и задаци 
Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима 

српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да 
упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и 
друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 

Задаци наставе српског језика: 
- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 
- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и 

ортографских стандарда српског књижевног језика; 
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и 

стилским могућностима српског језика; 
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима 

његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога 
говорника, слушаоца, саговорника и читаоца); 

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво 

усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 
- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и 

читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког); 
- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано 

тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; 
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из 

илустрованих енциклопедија и часописа за децу; 
- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и 

критичко процењивање прочитаног текста; 
- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као 

извором сазнања; навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, 
школске, месне); поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање 
сценских остварења (позориште, филм); 

- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске 
уметности; 

- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног 
идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и 
других уметничких остварења; 

- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и 
унапређује; 

- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију 
и телевизији; 

- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 
- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности 

(литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.); 
- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, 

солидарности и других моралних вредности; 



- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње 
међу људима. 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

(5 часова недељно, 180 часова годишње) 

 

Оперативни задаци: 
- усвајање правилног изговарања гласова, гласовних скупова, речи и реченица; 
- савладавање технике читања и писања на ћириличком писму; 
- навикавање на употребу књижевног језика у говору и писању; 
- формирање навике за читко, уредно и лепо писање; 
- поступно увођење у доживљавање и разумевање књижевних текстова; 
- уочавање врста књижевних дела према захтевима програма; 
- усвајање основних књижевнотеоријских и функционалних појмова према 

захтевима програма; 
- оспособљавање за усмено и писмено препричавање, причање и описивање према 

захтевима програма. 

ОСНОВЕ ЧИТАЊА И ПИСАЊА 

Претходна испитивања 
Испитивање способности свакога детета за говорно општење (способност за 

репродуковање краћег садржаја, умешност за слободно говорно комуницирање, богатство 
речника, одступања од књижевног језика, говорни недостаци); испитивање предзнања из 
читања и писања (познавање слова, читање и писање); формирање индивидуалних табела 
са резултатима испитивања ради уједначавања одељења, избора метода и поступака и 
праћења напредовања ученика. 

Припрема за читање и писање 
Вежбе у посматрању (визуелне вежбе) - запажање и одабирање значајних 

појединости; развијање аналитичког посматрања, тематски организовано посматрање 
предмета, биљака, животиња, лица, слика, цртежа, и илустрација; запажање облика, боја, 
положаја предмета и бића; уочавање покрета, динамике кретања, мимичких активности и 
гестикулације. 

Вежбе у слушању (акустичке вежбе) - откривање и разликовање звукова, шумова и 
тонова, разликовање говорних карактеристика (говора) наставника, друга, глумца и 
спикера. Неговање пажљивог слушања говорника и саговорника. 

Развијање културе усменог изражавања: причање на основу посматрања и причање 
на основу низа слика; препричавање текста, луткарске представе, цртаног филма. 

Формирање и усавршавање културе практичног комуницирања: навикавање на 
учтиву фразеологију и говорне конвенције; говорно сналажење у разним околностима. 

Усвајање и развијање појма реченице, речи и гласа. Развијање осећања за основне 
говорне јединице. 



Аналитичка, синтетичка и аналитичко-синтетичка вежбања. 
Лексичка и синтаксичка вежбања: богаћење речника, активирање пасивног речника, 

анализа гласовне структуре речи. Вежбе артикулације - чист, јасан и правилан изговор 
свих гласова. 

Моторичке вежбе: вежбање покрета руке, шаке и прстију, писање различитих црта и 
линија као основних елемената слова; једноставно и спонтано ликовно изражавање; 
усмерено и слободно цртање - у корелацији са захтевима из ликовне културе; спонтаност, 
доследност и функционалност у захтевима да се ученици умешно служе прибором за 
писање, цртање и сликање. 

Почетно читање и писање 
Основни наставни приступ учењу читања и писања остварује се применом гласовне 

аналитичко-синтетичке методе. У њене структурне делове (приступне језичке активности, 
аналитичка и синтетичка вежбања за усвајање појма гласа, писање слова, читање 
одговарајућег текста и разговор о њему, писање речи и реченица и сл.) функционално и 
осмишљено интегришу се посебни поступци: одвојено, упоредно и комбиновано учење 
читања и писања, појединачно и групно усвајање слова - према слободном опредељењу 
учитеља и у зависности од датих наставних околности. 

У околностима претходног стручног и организованог обезбеђења неопходних 
уџбеника и наставних средстава, учитељ се може определити и за комплексни поступак у 
учењу читања и писања. 

Увежбавање логичког читања на одговарајућим текстовима из буквара: правилан 
изговор свих гласова, правилно наглашавање речи, течно повезивање речи у реченици 
јачином и темпом природнога говора. Осмишљено и подстицајно вредновање читања 
сваког ученика понаособ. Разговор о прочитаном. 

Увежбавање графички правилног и естетски ваљаног (лепог) писања: појединачних 
слова, речи и реченица. Систематично и доследно остваривање хигијенских, техничких и 
практичних навика везаних за писање (правилно седење и држање тела, функционална 
употреба прибора за писање и сл.). Одмерено, примерено и подстицајно вредновање 
рукописа сваког ученика понаособ. 

Посебна методичка брига усмерава се на ученике који већ имају извесна предзнања 
из читања и писања као и на оне ученике који заостају у стицању основне писмености. 

Усавршавање читања и писања 
После усвајања основне писмености (оријентационо током првог полугодишта), 

наставља се увежбавање и усавршавање читања и писања и током другог полугодишта, до 
степена аутоматизованих радњи. Функционалним, осмишљеним и примереним 
повезивањем стечених знања и вештина, током усвајања почетног читања и писања, са 
одговарајућим програмским садржајима из осталих предметних подручја (граматика и 
правопис, лектира, језичка култура) начелно се омогућује ученику да на сваком часу 
говори, чита и пише. 

ЈЕЗИК 

Граматика 
Реченица; реч; глас и слово - препознавање. 
Уочавање улоге гласа у разликовању значења речи. 
Разликовање реченице као обавештења, питања и заповести изговором 

(интонацијом) и препознавањем у тексту. 



Изговор и писање гласова ћ, ч, ђ, џ, х и р ако ученицима причињавају тешкоће. 
Правопис 
Употреба великог слова на почетку реченице, у писању личних имена и презимена, 

имена насеља (једночлана). 
Правилно потписивање (име, па презиме). 
Употреба тачке на крају реченице. Место и функција упитника и узвичника у 

реченици. 

КЊИЖЕВНОСТ 

Лектира 
Лирика 
Народна песма: Славујак 
Народна песма: Божић штапом бата 
Јован Јовановић Змај: Мати 
Десанка Максимовић: Хвалисави зечеви 
Григор Витез: Нема за мачке школе 
Момчило Тешић: Сликовница 
Мира Алечковић: Ветар сејач 
Душан Радовић: Јесења песма 
Стеван Раичковић: Цртанка 
Влада Стојиљковић: Са мном има нека грешка 
Воја Царић: Пролеће 
Љубивоје Ршумовић: Ау, што је школа згодна 
Владимир Андрић: Хлеб 
Избор из поезије Јована Јовановића Змаја, Момчила Тешића, Десанке Максимовић и 

Григора Витеза 
Избор из народне лирике (успаванке и шаљиве песме) 
Епика 
Народна прича: Свети Сава и ђаци (Буквар) 
Народна прича: Голуб и пчела 
Доситеј Обрадовић: Два јарца; Две козе 
Десанка Максимовић: Бајка о лабуду 
Бранко Ћопић: Сунчев певач 
Тома Славковић: Зец и вук 
Божидар Тимотијевић: Кад пролеће дође, све набоље пође 
Драган Лукић: Јабука (Буквар) 
Езоп: Лав и миш 
Лав Толстој: Два друга 
Избор из народне епике (шаљиве приче, пословице, загонетке, брзалице) 
Драма 
Душан Радовић: Тужибаба 
Лаза Лазић: Цар и скитница 
Александар Поповић: Неће увек да буде први (Буквар) 
Популарни и информативни текстови 
Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу 
Читање текста 



Правилно и течно читање наглас речи, реченица и кратких текстова - провера 
разумевања прочитаног. Оспособљавање ученика да у читању уочавају и знаке 
интерпункције (тачка, упитник, узвичник). Поступно овладавање интонацијом 
обавештајних, упитних и узвичних реченица. Прилагођавање читања текстовној ситуацији 
(гласно и тихо, брзо и споро читање). 

Читање дијалошког текста - индивидуално и по улогама. Систематско, доследно и 
критичко вредновање ученичког читања. 

Увођење ученика у читање у себи реченица и кратких текстова (након савладавања 
основних елемената технике читања наглас). 

Активно слушање уметничког читања текста (звучни и видео записи). 
Навикавање ученика на правилно дисање; стицање хигијенских навика при читању. 
Тумачење текста 
Текстови из лектире користе се за усавршавање читања и писања и увођење ученика 

у основне појмове о књижевности. 
Уочавање наслова, имена аутора, садржаја и илустрација у књизи. 
Уочавање просторних и временских односа и битних појединости у описима бића и 

природе. Уочавање главних ликова, њихових особина и поступака. Запажање основних 
емоционалних стања (радосно, тужно, смешно). Појмови добро, зло. 

Одговори на питања о прочитаном садржају (реченице, одељка, песме, приче, басне, 
бајке, драмског текста). Уочавање и разумевање карактеристичних реченица у тексту. 

Систематично и поступно усвајање књижевних и функционалних појмова. 
Књижевни појмови 
Лирика 
Песма; стих и строфа; основно осећање - на нивоу препознавања. 
Епика 
Прича; догађај; место и време збивања. 
Књижевни лик - изглед, основне етичке особине и поступци. 
Пословица, загонетка - препознавање. 
Драма 
Драмска игра. Драмска радња (на нивоу препознавања). 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Основни облици усменог и писменог изражавања 
Препричавање - слободно и усмерено: препричавање краћих и једноставнијих 

текстова из буквара, читанке, часописа за децу, луткарских позоришних представа, 
цртаних филмова, радијских и телевизијских емисија за децу. 

Причање о догађајима и доживљајима - слободно и усмерено: теме које се односе 
на ближе и шире окружење (непосредна околина, родитељски дом, школа, игра, излети; 
посете, сусрети); причање на основу стваралачке маште; причање према низу слика - 
поступно откривање слика, по логичном редоследу. 

Описивање предмета - слободно и подстицањем: уочавање и именовање изразитих 
обележја једноставних предмета и омиљених играчака; описивање биљака и животиња: 
описивање биљака на основу заједничког посматрања; слободно описивање животиње 
љубимца и описивање животиња на основу заједничког посматрања. Описивање 
предмета, биљака и животиња на основу личног искуства/сећања и знања из предмета 
Свет око нас. 



Усмена и писмена вежбања 
Ортоепске вежбе: правилан изговор гласова, сугласничких група, речи, 

ономатопеја, брзалица. 
Ортографске вежбе: преписивање речи и кратких реченица са датим задатком; 

проверавање и вредновање уредности и читкости писања. 
Диктат за примену правописних правила. Аутодиктат. 
Лексичке вежбе: грађење речи; синоними; антоними; речи са умањеним и увећаним 

значењем и сл. 
Синтаксичке вежбе: усмерено и самостално састављање реченица; реченице са 

допуњавањем; реченице од задатих речи и сл. 
Одгонетање и решавање ребуса. 
Казивање напамет научених текстова (лирских и епских). 
Сценско импровизовање драмског/драматизованог текста. 
Служење речником и писање/стварање сопственог речника. 
Конвенционални језички стандарди у усменом општењу (са непознатом и одраслим 

саговорником - употреба речи Ви из поштовања и учтивости); писање честитке. 
Израда домаћих писмених задатака (до пет) и њихова анализа на часу - у другом 

полугодишту. 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

(5 часова недељно, 180 часова годишње) 

Оперативни задаци: 
- уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије; препознавање и 

разумевање главних реченичних делова; 
- упознавање са фонетским и морфолошким појмовима према захтевима програма; 
- савладавање нових програмских захтева из правописа; 
- овладавање техником читања и писања латиницом; 
- мотивисање, подстицање и усмерење на читање лектире; 
- увежбавање читања наглас; усавршавање читања у себи у функцији тумачења 

текста; 
- уочавање и тумачење битних чинилаца текста према захтевима програма; 
- симултано усвајање књижевних и функционалних појмова; 
- овладавање основним облицима језичког изражавања и даља усавршавања и 

неговање језичке културе; 
- систематско и доследно реализовање програмираних и њима сличних вежбања у 

говору и писању. 

ЈЕЗИК 

Граматика 



Реченица - обавештење, питање и заповест. Уочавање потврдних и одричних 
реченица. Обележја реченице у говору (интонација и пауза) и у тексту (велико почетно 
слово и знаци интерпункције: тачка, упитник, узвичник). 

Препознавање главних делова реченице (предикат, субјекат). 
Именице и глаголи (уочавање и препознавање). Разликовање основних глаголских 

облика за исказивање садашњег, прошлог и будућег времена; разликовање потврдних и 
одричних глаголских облика. Разликовање рода и броја именица. 

Глас и слог, самогласници и сугласници; слоготворно р. Подела речи на слогове у 
изговору (једноставнији случајеви). 

Правопис 
Употреба великог слова у писању личних имена и презимена, надимака уз лично 

име, имена животиња, вишечланих географских имена и улица (једноставнија решења). 
Писање адресе. 
Растављање речи на крају реда (основна правила). 
Писање речце ли у упитним реченицама и речце не уз глаголе у одричним 

реченицама. 
Скраћенице за мере (корелација са наставом математике). 
Тачка. Упитник. Узвичник. Две тачке и запета у набрајању. 
Усвајање латинице - читање и писање у другом полугодишту. 

КЊИЖЕВНОСТ 

Лектира 
Лирика 
Народна песма: Мајка Јова у ружи родила 
Народна песма: Смешно чудо 
Породичне и шаљиве народне лирске песме - избор 
Јован Јовановић Змај: Патак и жабе 
Момчило Тешић: Пролећно јутро у шуми 
Мира Алечковић: Песма за мамине очи 
Бранко Ћопић: Болесник на три спрата 
Душан Радовић: Лепо је све што је мало 
Стеван Раичковић: Кад почне киша да пада 
Драган Лукић: Школа 
Мирослав Антић: Тајна 
Љубивоје Ршумовић: Једнога дана 
Владимир Андрић: Дај ми крила један круг 
Добрица Ерић: Чуо сам 
Избор из поезије Љубивоја Ршумовића и Добрице Ерића 
Избор из Антологије српске поезије за децу (приредио Душан Радовић) 
Епика 
Народна песма: Марко Краљевић и орао 
Народне приповетке: Старо лијино лукавство; Седам прутова 
Народна прича: Свети Сава, отац и син 
Српске народне бајке - избор 
Народне басне: Коњ и магарац; Лисица и гавран 
Доситеј Обрадовић: Пас и његова сенка 



Десанка Максимовић: Сликарка зима 
Гроздана Олујић: Шаренорепа 
Бранко Ћопић: Доживљаји мачка Тоше (одломци) 
Ханс Кристијан Андерсен: Бајке (избор) 
Јакоб и Вилхелм Грим: Три брата 
Александар Сергејевич Пушкин: Бајка о рибару и рибици 
Лав Н. Толстој: Врабац и ласте 
Феликс Салтен: Бамби (одломак) 
Избор из народног усменог стваралаштва (шаљиве приче, пословице) 
Драма 
Гвидо Тартаља: Зна он унапред 
Драган Лукић: Стара слика на зиду 
Александар Поповић: Два писма 
Популарни и информативни текстови 
Избор из енциклопедија и часописа за децу 
Читање текста 
Увежбавање и усавршавање технике читања наглас и у себи с разумевањем 

прочитаног. Усклађивање интонације и темпа читања са природом текста (приповедање, 
опис, дијалог). Поступно и доследно увођење ученика у начин вођења дневника о 
прочитаним књигама; повремено читање и коментарисање записа на посебним часовима. 
Читање дијалошког текста по улогама. 

Читање наглас и у себи са ограниченим временом и унапред постављеним захтевима 
(усмерено читање). Читање у себи као припрема за самостално читање и учење. 

Тумачење текста 
Слободно (самостално) саопштавање утисака о прочитаном тексту. 
Разумевање прочитаног текста. Уочавање хронологије и повезаности догађаја у 

приповедању. Запажање карактеристичних детаља у описивању лика и амбијента. 
Разумевање намера и осећања садржаних у тексту. Заузимање властитих ставова према 
поступцима ликова. Откривање и тумачење порука у тексту. 

Схватање важнијих целина у тексту (одељак) и одређивање поднаслова. Схватање 
одељка у целини и у његовим битним појединостима. 

Уочавање различитих значења речи у тексту и тумачење њихове изражајне 
функције. 

Систематично усвајање књижевних и функционалних појмова. 
Књижевни појмови 
Лирика 
Песма, осећања; стих, строфа - на нивоу препознавања и именовања. 
Епика 
Фабула - редослед догађаја (препознавање). 
Главни и споредни ликови, њихове особине и поступци. 
Поруке. 
Епска песма, бајка, басна - препознавање. 
Драма 
Драмски јунак, драмска радња, драмски сукоб, дијалог; позорница, глумац - на нивоу 

препознавања. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 



Основни облици усменог и писменог изражавања 
Препричавање садржине краћих текстова, филмова, позоришних представа, 

радијских и телевизијских емисија за децу - слободно детаљно препричавање; детаљно 
препричавање по заједничком плану; препричавање садржаја у целини и по деловима 
(слободно и по заједничком плану). 

Причање о догађајима и доживљајима - индивидуално и по заједничком плану; 
предметност причања: ближе и даље окружење, стварност и машта, непосредно 
доживљавање и сећање/раније стечено искуство; причање према низу слика изложених у 
целини, које представљају целовит, занимљив и динамичан догађај. 

Описивање предмета са којим се ученик први пут среће; властити избор предмета за 
описивање - слободно или по раније утврђеном плану. Описивање биљака и животиња на 
основу непосредног посматрања - особине које се најуочљивије намећу у тренутку 
посматрања. Усвајање основних елемената приступа описивању - стварање заједничког и 
индивидуалног плана описа. 

Усмена и писмена вежбања 
Ортоепске вежбе: правилан изговор речи, исказа, краћих реченица и пословица. 
Ортографске вежбе: преписивање реченица и краћих одломака текстова ради 

усавршавања технике и брзине писања; увежбавање читког и уредног рукописа. 
Аутодиктат и контролни диктат: провера тачности запамћивања и усвојености 

правописних правила. 
Лексичке и семантичке вежбе: основно и пренесено/фигуративно значење речи; 

грађење речи - формирање породица речи; синоними и хомоними; некњижевне речи и 
њихова замена језичким стандардом и др. 

Синтаксичке вежбе: самостално и подстицајно састављање реченица, проширивање 
задатих реченица, прилагођавање реда речи комуникативним потребама у контексту. 

Загонетање и одгонетање, решавање и састављање ребуса и укрштених речи. 
Казивање напамет научених текстова (лирских, епских и драмских). 
Сценско приказивање драмског/драматизованог текста. 
Служење речником и енциклопедијом за децу и писање сопственог речника. 
Слушање и вредновање/критичко процењивање говора/разговора у емисијама за 

децу на радију и телевизији. 
Неговање културе слушања саговорника; писање разгледнице и краћег писма. 
Израда домаћих писмених задатака (до осам) и њихова анализа на часу. 
 
 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

(5 часова недељно, 180 часова годишње) 

 
Оперативни задаци: 

- овладавање техником читања и писања на оба писма; 
- савладавање просте реченице (појам, главни делови); 
- стицање основних појмова о именицама, придевима и глаголима; 
- постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела (осећања, 

догађаји, радње, ликови, поруке, језичко-стилске карактеристике); 



- овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма 
(препричавање, причање, описивање, извештавање); 

- постепено упознавање методологије израде писменог састава. 

ЈЕЗИК 

Граматика 
Именице: заједничке и властите; род и број именица. 
Глаголи: радња, стање, збивање; разликовање облика којима се означава садашњост, 

прошлост и будућност. Разликовање лица и броја глагола. Потврдни и одрични облик 
глагола. 

Придеви: род и број придева; описни и присвојни придеви. 
Реченица: појам реченице; врсте реченица по значењу: обавештајне, упитне, узвичне 

и заповедне; главни делови реченице - предикат и субјекат; речи које означавају место, 
време и начин вршења радње; потврдни и одрични облик реченице. 

Уочавање управног говора у тексту. 
Речи које значе нешто умањено и увећано. 
Речи истог облика, а различитог значења. 
Речи различитог облика, а истог или сличног значења. 
Правопис 
Обнављање и вежбе у примени правописних правила. 
Употреба великог слова у писању имена народа, вишечланих географских имена, 

празника, наслова књига, часописа и новина. 
Писање датума. 
Писање назива улица. 
Писање бројева словима. 
Писање речце НЕ уз глаголе, придеве и именице. 
Писање речце ЛИ. 
Азбука и абецеда - изговор напамет и уочавање примене у списковима ученика и сл. 

Интерпункцијски знак на крају обавештајних, упитних, узвичних и заповедних реченица. 
Писање сугласника ј у речима (отклањање грешака ако их ученици чине) - између 

самогласника и - о / о - и; 
Писање скраћеница типа: бр., уч., стр., год. и скраћенице за мере. 
Ортоепија 
Правилно изговарање гласова Ч, Ћ, Џ, Ђ и Х. 
Интонација реченице: тон и јачина гласа у изговарању реченице; истицање речи у 

реченици (реченични акценат); интонационо подешавање гласа у изговарању обавештајне, 
упитне, узвичне и заповедне реченице; изговарање потврдног и одричног облика 
реченице; значај брзине и паузе у говору. 

КЊИЖЕВНОСТ 

Лектира 
Лирика 
Народна песма: Женидба врапца Подунавца 
Народна песма: Двије сеје брата не имале 
Бранко Радичевић: Циц 



Јован Јовановић Змај: Пролећница 
Војислав Илић: Први снег 
Григор Витез: Какве је боје поток 
Десанка Максимовић: Вожња 
Драган Лукић: Шта је отац 
Душан Васиљев: Зима 
Душан Радовић: Замислите 
Душан Костић: Септембар 
Бранислав Црнчевић: Љутито мече 
Љубивоје Ршумовић: Домовина се брани лепотом 
Добрица Ерић: Славуј и сунце 
Милован Данојлић: Љубавна песма 
Бранко Миљковић: Песма о цвету 
Мирослав Антић: Шта је највеће 
Обичајне народне лирске песме (избор) 
Избор из поезије Душана Радовића 
Епика 
Народна песма: Марко Краљевић и бег Костадин 
Народна басна: Вук и јагње 
Езоп: Корњача и зец 
Народна приповетка: Свети Сава и сељак без среће 
Народне приповетке: Ветар и сунце; Свијету се не може угодити 
Народна бајка: Чардак ни на небу ни на земљи 
Десанка Максимовић: Прича о раку кројачу 
Бранко Ћопић: Мачак отишао у хајдуке 
Стеван Раичковић: Бајка о белом коњу 
Бранко В. Радичевић: Самоћа 
Гроздана Олујић: Стакларева љубав 
Стојанка Грозданов - Давидовић: Прича о доброј роди 
Арапска народна приповетка: Лав и човек 
Браћа Грим: Бајке (избор) 
Максим Горки: Врапчић 
Оскар Вајлд: Себични џин 
Сун Ју Ђин: Свитац тражи пријатеља 
Пјер Грипари: Заљубљене ципеле 
Драма 
Душан Радовић: А зашто он вежба 
Александар Поповић: Лед се топи 
Јованка Јоргачевић: Никад два добра 
Допунски избор 
Поред наведених дела, наставник и ученици слободно бирају најмање два, а највише 

још четири дела за обраду. 
Научно - популарни и информативни текстови 
Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу 
Читање текста 



Поступно и систематично навикавање ученика на доживљајно читање текста као 
значајног предуслова за његово ваљано тумачење на часу (са одговарајућим и примереним 
подстицањем). 

Усмерено/истраживачко читање у функцији продубљивања доживљаја текста и 
непосредне припреме за његово тумачење. Читање одломака из текста ради 
доказивања/образлагања сопствених ставова. 

Систематске вежбе у изражајном читању и казивању различитих врста текста 
(постепено и функционално овладавање основним елементима/чиниоцима добре дикције). 
Читање драмског и драматизованог текста по улогама ради учења напамет и сценског 
импровизовања. 

Подстицање и охрабривање ученика да записује своје утиске о прочитаним 
текстовима. Повремено читање и коментарисање таквих записа. 

Тумачење текста 
Слободно и спонтано саопштавање личног доживљаја и првих утисака о прочитаном 

тексту. 
Запажање и образлагање основне предметности прочитаног текста (осећања, 

песничке слике, фабула, радња, информација). Тумачење књижевних ликова. Откривање и 
слободно образлагање порука књижевноуметничког текста. 

Уочавање и доказивање повезаности/међузависности композицијских делова текста. 
Постепено увођење у разумевање стилогене функције језика као средства изражавања у 
књижевноуметничком тексту (нарочито у лирској песми). 

Симултано усвајање и употреба књижевних и функционалних појмова. Даље 
неговање ученичких навика да своје ставове доказују појединостима из текста. 

Књижевни појмови 
Лирика 
Ритам; наглашени и ненаглашени слогови; рима. Песничка слика као саставни 

чинилац композиције лирске песме. 
Поређење - препознавање стилског средства. 
Породичне народне лирске песме, шаљива песма, родољубива песма - основна 

обележја. 
Епика 
Фабула: повезаност догађаја с местом, временом и ликовима. 
Књижевни лик: изглед; говорна карактеризација књижевног лика; односи међу 

ликовима. 
Пишчев говор и говор ликова. 
Разговор, опис - на нивоу препознавања и именовања. 
Народна и ауторска бајка - препознавање. 
Драма 
Радња у драми. Развој драмског сукоба. Драмски лик и глумац. Сценски простор - на 

нивоу препознавања и спонтаног увођења у свет драмске/сценске уметности. 
Функционални појмови 
Подстицање ученика да схватају и усвајају следеће појмове: слично, различито, 

супротно, изражајно; запажање, понашање, поступак, убедљиво, неочекивано; 
сналажљивост, радозналост. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 



Основни облици усменог и писменог изражавања 
Препричавање садржине текстова, играних и анимираних филмова, позоришних 

представа, радијских и телевизијских емисија за децу - детаљно (опширно), по 
заједничком и индивидуалном плану; сажето препричавање по заједничком и самостално 
сачињеном плану за препричавање. 

Причање о доживљајима и догађајима, стварним и измишљеним (нарочито у 
функцији стварања погодне атмосфере за читање и тумачење текста). Причање према 
слици са целовитим догађајем по заједничком и самостално сачињеном плану. Причање 
по задатим речима. Настављање приче подстакнуто датим почетком. 

Описивање људи и природе: спољашња обележја особе која се описује (физички 
портрет), њене основне карактерне црте (духовни профил) и понашање у конкретним 
животним околностима (поступци, реакције, говор). Колективна и самостална посматрања 
природе (шетња, излети, посете, документарни филмови) на основу којих се увежбава 
описивање уочљивих и занимљивих појединости које су међусобно повезане. Самостално 
бирање мотива и издвајање детаља који ученика посебно заокупљају и подстичу на 
описивање - најчешће у писменом облику. Увежбавање планског приступа у описивању 
(заједнички и индивидуални планови/подсетници за описивање). 

Извештавање - сажето информисање о себи (кратка аутобиографија). 
Усмена и писмена вежбања 
Ортоепске вежбе: увежбавање правилног изговора речи, исказа, реченица, 

пословица, краћих текстова; слушање звучних записа, снимање читања, анализа снимка и 
одговарајуће вредновање. 

Ортографске вежбе: преписивање текста са ћирилице на латиницу. Увежбавање 
читког и уредног рукописа, уз примену правописних правила. Преписивање текста са 
датим задатком. 

Диктати: са допуњавањем, аутодиктат, изборни диктат, контролни диктат. 
Лексичке и семантичке вежбе: основно и пренесено/фигуративно значење речи, 

грађење речи - формирање породица речи; изналажење синонима и антонима, уочавање 
семантичке функције акцента; некњижевне речи и њихова замена језичким стандардом. 

Синтаксичке и стилске вежбе: допуњавање исказа различитим могућностима у 
складу са понуђеном говорном ситуацијом, проширивање реченице уношењем личног 
тона, сажимање реченице ради појачања њене информативне моћи и др. 

Интонационо подешавање гласа у изговору појединих реченица (обавештајне, 
упитне, узвичне и заповедне) или неких њихових делова (реченични акценат). 
Увежбавање подешавања реда речи према комуникативним потребама у контексту. 

Казивање напамет научених текстова (лирских, епских и драмских). 
Сценско приказивање драмског и драматизованог текста. 
Загонетање и одгонетање, састављање и решавање ребуса и укрштених речи. 

Служење речником и енциклопедијом за децу и писање сопственог речника. 
Неговање културе слушања саговорника; писање писма, честитке и разгледнице. 
Слушање и вредновање говора и разговора у емисијама за децу на радију и 

телевизији. 
Систематско увођење у начин планирања (израда подсетника) и писања тзв. 

слободних писмених састава. 
Два писмена задатка - један у првом и један у другом полугодишту. 
 



 
 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

(5 часова недељно, 180 часова годишње) 

Оперативни задаци: 
- проширивање знања о простој реченици и њеним деловима; 
- савладавање основних појмова о променљивим и непроменљивим речима; 
- оспособљавање за изражајно читање и казивање; 
- поступно оспособљавање ученика за самостално тумачење основне предметности 

књижевног текста и сценских дела (осећања, фабула, радња, ликови, поруке, стилогеност 
сценског израза); 

- навикавање на сажето и јасно усмено и писмено изражавање према захтевима 
програма; 

- савладавање основа методологије израде писмених састава. 
ЈЕЗИК 
Граматика 
Обнављање и утврђивање знања усвојених у претходним разредима. 
Уочавање речи које у говору и писању мењају свој основни облик (променљиве 

речи) - без дефиниција и захтева за променом по падежима и временима. Уочавање речи 
које задржавају свој основни облик у свим ситуацијама (непроменљиве речи) без 
именовања врста тих речи. 

Реченица - појам глаголског предиката (лични глаголски облик); уочавање речи и 
групе речи (синтагма) у функцији објекта и прилошких одредаба за место, време и начин. 
Појам субјекта; уочавање речи у функцији атрибута уз именицу и именичког скупа речи 
(именичка синтагма). Ред реченичних чланова у реченици. 

Именице - збирне и градивне; род и број - појам и препознавање. 
Придеви - присвојни и градивни - уочавање значења, рода и броја у реченици. 
Заменице - личне; род и број личних заменица; лична заменица у функцији субјекта 

у реченици - појам и препознавање. 
Бројеви - главни (основни) и редни - појам и препознавање у реченици. 
Глаголи - појам и основна значења презента, перфекта и футура; вежбе у реченици 

заменом глаголских облика у времену, лицу и броју. 
Управни и неуправни говор. 
Утврђивање и систематизација садржаја обрађених од I до IV разреда. 
Правопис 
Употреба великог слова у писању: имена држава и покрајина и њихових становника; 

имена насеља (градова, села) и њихових становника. 
Писање управног и неуправног говора (сва три модела). 
Наводници. Заграда. 
Писање присвојних придева изведених од властитих имена (-ов/-ев, -ин/-ски). 
Писање сугласника ј у придевским облицима на -ски, и у личним именима и 

презименима. 
Писање скраћеница типа: итд., сл., нпр. и скраћеница које означавају имена држава. 



Понављање, увежбавање и проверавање оспособљености ученика за примену 
обрађених правописних правила. 

Ортоепија 
Уочавање наглашених и ненаглашених речи: вежбе у изговарању акценатских 

целина. Вежбе за отклањање грешака које се јављају у говору ученика. 
Изговор свих сугласника и гласовних група у складу са књижевнојезичком нормом 

ч, ћ, џ, ђ, х; - дс - (људских), - ио, - ао итд. Вежбе за отклањање грешака које се јављају у 
говору и писању ученика. 

Уочавање диференцијалне (дистинктивне) функције акцента у речима истог 
гласовног састава, а различитог акцента. 

КЊИЖЕВНОСТ 
Лектира 
Лирика 
Народна песма: Наджњева се момак и девојка 
Народна песма: Јеленче 
Јован Јовановић Змај: Циганин хвали свога коња 
Војислав Илић: Јесен 
Десанка Максимовић: Пауково дело 
Душан Радовић: Плави зец 
Драган Лукић: Друг другу 
Мирослав Антић: Јуначка песма 
Бранислав Црнчевић: Мрав добра срца 
Бранко Ћопић: Мјесец и његова бака 
Стеван Раичковић: Ка да то буде 
Милован Данојлић: Трешња у цвету 
Добрица Ерић: Свитац пшеничар и воденичар 
Љубивоје Ршумовић: Аждаја своме чеду тепа 
Избор из поезије Милована Данојлића 
Федерико Гарсија Лорка: Луцкаста песма 
Епика 
Народна песма: Јетрвица адамско колено 
Народна песма: Стари Вујадин 
Народна приповетка: Међед, свиња и лисица 
Народна бајка: Пепељуга 
Народна прича: Најбоље задужбине 
Јанко Веселиновић: Град 
Исидора Секулић: Позно јесење јутро 
Мирослав Демак: Виолина 
Бранислав Нушић: Прва љубав  
Бранко В. Радичевић: Прича о дечаку и Месецу 
Бранислав Црнчевић: Босоноги и небо 
Гроздана Олујић: Олданини вртови и друге бајке (избор) 
Светлана Велмар-Јанковић: Књига за Марка (Златно јагње, Стефаново дрво) 
Ханс Кристијан Андерсен: Ружно паче 
Рене Гијо: Бела Грива 
Луис Керол: Алиса у земљи чуда 



Браћа Грим: Трнова ружица 
Антоан де Сент Егзипери: Мали принц (одломак) 
Михаел Енде: Бескрајна прича (одломак) 
Драма 
Гвидо Тартаља: Подела улога 
Александар Поповић: Пепељуга 
Добрица Ерић: Чик, да погодите због чега су се посвађали два златна брата 
Допунски избор 
Поред наведених дела, наставник и ученици слободно бирају најмање три, а највише 

још пет дела за обраду. 
Научно-популарни и информативни текстови 
Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове (одломак) 
Михајло Пупин: Од пашњака до научењака (одломак) 
Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу. 
Читање текста 
Читање наглас и у себи као увод у разговор о тексту. Усмерено читање (с претходно 

датим задацима): откривање карактеристика ликова (поступци, речи, изглед, особине), 
радњи, догађаја, природних појава и описа; уочавање језичко-стилских слика. 

Читање усклађено с врстом и природом текста (лирски, епски, драмски, научно-
популарни, новински итд.). Подстицање ученика на варијације у темпу, јачини и 
интонацији гласа и на логичко паузирање при читању. 

Усмерено читање у себи: брзо схватање садржине, тражење одговарајућих података 
о лику, опису, осећањима и начину њиховог приказивања. 

Казивање напамет научених поетских и прозних целина и одломака. Сценске 
импровизације. 

Тумачење текста 
Уочавање и тумачење песничких слика, тока радње, главних ликова и основних 

порука у књижевном делу. Уочавање значајних појединости у опису природе (откривање 
чулних дражи: визуелних, акустичких, кинетичких, тактилних, мирисних и других). 
Указивање на значајна места, изразе и речи којима су изазвани поједини утисци у 
поетским, прозним и драмским текстовима. 

Уочавање и именовање садржинских целина у прозним текстовима; стварање плана. 
Запажање чинилаца који у разним ситуацијама делују на поступке главних јунака 
(спољашње и друштвене околности, унутрашњи подстицаји - осећања, намере, жеље). 
Уочавање и тумачење израза, речи и дијалога којима су приказани поступци, сукоби, 
драматичне ситуације и њихови узроци, решења и последице. 

Књижевни појмови 
Лирика 
Основни мотив и споредни мотиви у лирској песми. 
Визуелни и аудитивни елементи у песничкој слици. Песничка слика као чинилац 

композиције лирске песме. 
Дужина стиха према броју слогова - препознавање. 
Понављања у стиху, строфи, песми - функција. 
Персонификација као стилско средство. 
Сликовитост као обележје песничког језика. 
Обичајне народне лирске песме - основна обележја. 



Лирска песма - основна обележја. 
Епика 
Тема и идеја у епском делу. 
Фабула: хронолошки редослед догађаја, елементи фабуле (увод, заплет, расплет). 
Односи међу ликовима; основни типови (врсте) карактеризације. 
Приповедач, приповедање; дијалог, монолог, опис у епском делу. 
Прича и роман - разлике. 
Роман за децу - основна обележја. 
Драма 
Ликови у драмском делу. Ремарке (дидаскалије). Драмска радња - начин развијања 

радње. Драмски текстови за децу. 
Функционални појмови 
Подстицање ученика да схватају и усвајају појмове: главно, споредно, машта, збиља, 

утисак, расположење, интересовање, околност, ситуација, испољавање; подстрек, услов, 
поређење, процењивање, тврдња, доказ, закључак; дивљење, одушевљење, љубав (према 
човеку, домовини, раду, природи); привлачност, искреност, правичност, племенитост. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
Основни облици усменог и писменог изражавања 
Препричавање текста са променом граматичког лица. Препричавање са изменом 

завршетка фабуле. Препричавање текста у целини и по деловима - по датом плану, по 
заједнички и самостално сачињеном плану. 

Причање у дијалошкој форми; уношење дијалога, управног говора у структуру 
казивања - по заједнички и самостално сачињеном плану. Причање према самостално 
одабраној теми. Настављање приче инспирисане датим почетком. Састављање приче по 
слободном избору мотива. 

Описивање слика које приказују пејзаже, ентеријере, портрете. Описивање 
сложенијих односа међу предметима, бићима и појавама. 

Извештавање о обављеном или необављеном задатку у школи или код куће - у 
облику одговора на питања. 

Усмена и писмена вежбања 
Ортоепске вежбе: увежбавање правилног изговора речи, исказа, реченица, 

пословица, брзалица, загонетака, питалица, краћих текстова; слушање звучних записа, 
казивање напамет лирских и епских текстова; снимање казивања и читања, анализа 
снимка и вредновање. 

Диктати: са допуњавањем, изборни, слободни, контролни диктат. 
Лексичке и семантичке вежбе: грађење речи - формирање породица речи; 

изналажење синонима и антонима, уочавање семантичке функције акцента; некњижевне 
речи и туђице - њихова замена језичким стандардом; основно и пренесено значење речи. 

Синтаксичке и стилске вежбе: састављање и писање реченица према посматраним 
предметима, слици и заданим речима; састављање и писање питања о тематској целини у 
тексту, на слици, у филму; писање одговора на та питања. 

Преписивање реченица у циљу савладавања правописних правила. 
Коришћење уметничких, научнопопуларних и ученичких текстова као подстицаја за 

сликовито казивање. Вежбе за богаћење речника и тражење погодног израза. Уопштено и 
конкретно казивање. Промена гледишта. Уочавање и отклањање безначајних појединости 



и сувишних речи у тексту и говору. Отклањање празнословља и туђица. Отклањање 
нејасности и двосмислености. 

Увежбавање технике израде писменог састава: анализа теме, одређивање њеног 
тежишта; посматрање, уочавање и избор грађе; распоређивање појединости; елементи 
композиције. 

Осам домаћих писмених задатака и њихова анализа на часу. Четири школска 
писмена задатка - по два у првом и другом полугодишту. Један час за израду и два часа за 
анализу задатака и писање побољшане верзије састава. 
 


