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1. САДРЖАЈ НАСТАВНОГ МАТЕРИЈАЛА НА КОМПАКТ ДИСКУ

Поштоване колегинице и колеге,
Наставни материјал који вам нудимо на компакт диску можете да користите према
потреби сопствене организације наставе: да га проширујете и скраћујете, мењате и
прилагођавате према ситуацијама. Зато смо вам овде понудили низ наслова из програма
лектире, уз методичко-дидактичку апаратуру, оријентациони план лектире по месецима,
предлоге програма допунске наставе, прегледне систематизације градива са вежбањима које
можете користити и у другим приликама, предлоге тестова, нарочито почетног и завршног.
Осим тога, приредили смо вам и посебан уџбенички приступ обради народне бајке Биберче,
Ђокићеве драме за децу Биберче и стрипа Ђорђа Лобачева Биберче, под насловом Мотив
детета малог као биберово зрно у бајци, драми за децу и стрипу. Такође, топло вам
препоручујемо квиз – корелацију наставних садржаја српског језика и историје: Стара Грчка
и грчка митологија, за који је потребно да ученици прочитају књигу Густава Шваба Најлепше
приче из класичне старине (осим, разуме се, одређеног садржаја из уџбеника историје), како
би се до краја маја формирале екипе од представника одељења и на крају школске године
одржао квиз.

I Додатни и изборни текстови:
1. Народна бајка Аждаја и царев син
2. Народне лирске песме
3. Народне пословице о мудрости и марљивости
4. Народне умотворине
5. Шаљиве народне приче
6. Епска народна песма Зидање Скадра
7. Мотив детета малог као биберово зрно у бајци, драми за децу и стрипу
8. Ђорђе Лобачев, стрип Биберче (одломак)
9. Густав Шваб, Прометеј
10. Никола Тесла, Моји изуми (одломак)
11. Вида Огњеновић, Путовање у путопис (одломак)
12. Милован Витезовић, Шешир професора Косте Вујића (одломак)
13. Стеван Раичковић, Корњаче (одломак)
14. Горан Петровић, Пронађи и заокружи (одломак)
15. Јован Стерија Поповић, Тврдица (одломак)
16. Војислав Илић, Вече
17. Душан Радовић, Из Антологије српске поезије за децу
18. Павле Софрић Нишевљанин, Главније биље у народном веровању и певању код нас
Срба (одломак)
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II Предлог садржаја програма допунске наставе

III Прегледне систематизације наставних садржаја и додатни задаци за вежбање

IV Предлог програма обраде лектире по месецима

V Тестови
1. Почетни тест
2. Завршни тест
3. Тест из језичке културе
4. Предлог текстова за диктат

VI Квиз систематизације и корелације:
Стара Грчка и грчка митологија
Ауторке квиза: Јелена Журић (српски језик), Љиљана Барбир (историја),
Јелена Вукадиновић (ПП презентација).
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2. УВОД
Приручник из предмета Српски језик за пети разред конципиран је тако да наставнику
пружи могућност јаснијег разумевања концепције постојећег уџбеника, као и да подстакне
идеје за осмишљавање и реализацију наставе овог предмета.
Такође, у приручнику се налазе и сегменти који обухватају подсетнике и конкретне
примере из методике наставе, успешна решења реализације програмских садржаја и примере
добре праксе, најчешће потешкоће у организацији и реализацији наставе, као и предлог
писаних припрема за сваку наставну јединицу. Наставник ће предложене нацрте писаних
припрема схватити само као један од начина осмишљавања и реализације часа, прилагодиће
их условима свог рада и потребама конкретног одељења које води, односно могућностима и
интересовањима својих ученика. На крају приручника дат је и предлог листе за
самоевалуацију рада наставника за реализовани час. Ова листа може послужити наставнику
као смерница за анализу процеса и ефеката сопственог рада на часу, као и планирање и
унапређивање будућих наставних активности.
Надамо се да ће наставник коришћењем овог приручника моћи ефикасније и
квалитетније да планира, реализује и вреднује свој наставни рад и напредовање ученика.
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3. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 5. РАЗРЕД
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;
– описмењавање 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);
– уочавање разлике између месног говора и књижевног језика;
– 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 и читања у себи (доживљајног –
изражајног, интерпретативног, истраживачког; читање с разумевањем, логичко читање) у
складу са врстом текста (књижевним и осталим текстовима);
– оспособљавање за 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 и систематично оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко
процењивање прочитаног текста;
– развијање потребе за књигом, способности да се њоме ученици 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 функционалних појмова и теоријских појмова из књижевности,
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 часописа за децу и
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.
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ПЕТИ РАЗРЕД
Оперативни задаци:
– проверавање и систематизовање знања стечених у претходним разредима;
овладавање простом реченицом и њеним деловима;
– појам сложене реченице;
– увођење ученика у појам променљивости и непроменљивости врста речи;
– стицање основних знања о именицама, значењима и функцијама падежа;
– стицање основних знања о именичким заменицама и бројевима;
– стицање основних знања о глаголима (видовима и функцијама);
– оспособљавање ученика за уочавање разлике у квантитету акцента;
– савладавање елемената изражајног читања и казивања текстова, одређених
програмом;
– увођење ученика у тумачење мотива, песничких слика и изражајних средстава у
лирској песми;
– увођење ученика у структуру епског дела, с тежиштем на књижевном лику и
облицима приповедања;
– увођење ученика у тумачење драмског дела, са тежиштем на драмској радњи и
лицима;
– оспособљавање ученика за самостално, планско и економично препричавање,
причање, описивање, извештавање, те за обједињавање разних облика казивања (према
захтевима програма).
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
ЈЕЗИК
Граматика
Обнављање, проверавање и систематизовање знања које се у овом и старијим
разредима проширују и продубљују, до нивоа њихове примене и аутоматизације у изговору и
писању у складу са књижевнојезичком нормом и правописом.
Проста реченица – обнављање знања о главним реченичним члановима
(конституентима): предикату, као централном члану реченице, и субјекту, као независном
члану реченице, који се слажу у роду и броју. Именски предикат. Зависни реченични
чланови: прави и неправи објекат – допуна глагола и прилошке одредбе за место, време,
начин, узрок, меру и количину; атрибут и апозиција.
Систематизација знања о члановима реченице: главни (независни) и зависни.
Приликом усвајања и обнављања знања о прилошким одредбама уочавање и
препознавање прилога, њиховог значења и функције у реченици.
Сложена реченица – појам и препознавање (указивање на функцију личног глаголског
облика).
Уочавање везника у сложеној реченици и указивање на њихову функцију.
Појам променљивости и непроменљивости речи. Променљиве речи: именице,
заменице, придеви, бројеви, глаголи; непроменљиве речи: прилози, предлози, везници,
узвици, речце.
Промена именица (деклинација): граматичка основа, наставак за облик, појам падежа.
Уз промену именица указује се на гласовне алтернације (у руци), ради правилног говора и
писања, али се не обрађују.
Основне функције и значења падежа: номинатив – субјекат и део именског предиката;
генитив – припадање и део нечега; датив – намена и управљеност; акузатив – објекат;
вокатив – дозивање, скретање пажње, обраћање; инструментал – средство и друштво,
употреба у инструменталу; локатив – место.
Уз обраду падежа, уочавање и препознавање предлога и њихове функције.
Придеви – обнављање и систематизација: значење и врсте придева; слагање
придева са именицом у роду, броју и падежу. Промена; компарација придева; функција
придева у реченици, придевски вид.
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Именичке заменице – личне заменице: промена, наглашени и ненаглашени облици,
употреба личне заменице сваког лица себе, се; неличне именичке заменице (ко, што, итд.).
Глаголи – несвршени и свршени (глаголски вид); прелазни, непрелазни и повратни
глаголи (глаголски род). Инфинитив и инфинитивна основа. Грађење и основна функција
глаголских облика. Презент, презентска основа; наглашени и ненаглашени облик презента
помоћних глагола; радни глаголски придев, перфекат, футур И.
Бројеви – појам и употреба бројева; систематизација врста; главни (основни, збирни)
и редни; значење бројева.
Уочавање разлике у квантитету акцента (на тексту).
Правопис
Проверавање, понављање и увежбавање садржаја из претходних разреда (писање
присвојних придева са наставницима) – ов, -ев, -ин; и присвојних придева који се
завршавају на гласовне групе: -ски, -шки, -чки; управног говора; вишечланих географских
имена, основних и редних бројева и др.).
Писање придева изведених од именица у чијој се основи налази ј (нпр. армијски).
Писање назива разних организација и њихових тела (органа). Писање заменица у
обраћању: Ви.
Писање генитива, акузатива, инструментала и локатива именичких одричних
заменица; одрична речца не уз именице, придеве и глаголе; речца нај у суперлативу.
Тачка и запета. Запета уз вокатив и апозицију. Три тачке. Цртица.
Навикавање ученика на коришћење правописа (школско издање).
Ортоепија
Правилан изговор гласова: е, р, с, з
Вежбе у изговарању дугих и кратких акцената.
Уочавање разлике у интонацији упитних реченица (Ко је дошао? Милан је дошао?).
Интонација и паузе везане за интерпункцијске знакове: запету, тачку и запету и три
тачке.
КЊИЖЕВНОСТ
Лектира
Лирика
Народна песма: Вила зида град
Народна песма: Војевао бели Виде, коледо
Обредне народне календарске песме (избор)
Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак)
Јован Јовановић Змај: Песма о песми
Војислав Илић: Зимско јутро
Душан Васиљев: Домовина
Јован Дучић: Поље
Десанка Максимовић: Покошена ливада
Стеван Раичковић: Лето на висоравни
Мирослав Антић: Шашава песма
Бранко В. Радичевић: Кад мати меси медењаке, Кад отац бије
Добрица Ерић: Вашар у Тополи (одломак)
Епика
Народна песма: Свети Саво
Народна песма: Женидба Душанова
Епске народне песме старијих времена (о Немањићима и Мрњавчевићима)
(избор)
Народне питалице, загонетке и пословице (избор) Народна приповетка: Еро с онога
свијета
Народна приповетка: Дјевојка цара надмудрила
Народне бајке, новеле, шаљиве народне приче и приче о животињама (избор)
Вук Ст. Караџић: Житије Ајдук – Вељка Петровића (одломак)
Милован Глишић: Прва бразда
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Стеван Сремац: Чича Јордан (одломак) Бранислав Нушић: Хајдуци
Иван Цанкар: Десетица
Бранко Ћопић: Башта сљезове боје (избор приче из циклуса Јутра плавог
сљеза)
Иво Андрић: Мостови
Гроздана Олујић: Небеска река
Стеван Раичковић: Мале бајке или Велико двориште (избор)
Данило Киш: Дечак и пас
Данијел Дефо: Робинзон Крусо
Марк Твен: Доживљаји Тома Сојера
Жил Верн: 20 000 миља под морем (одломак)
Драма
Бранислав Нушић: Кирија
Душан Радовић: Капетан Џон Пиплфокс
Љубиша Ђокић: Биберче
Допунски избор
Душан Радовић: Антологија српске поезије за децу
Милован Витезовић: Шешир професора Косте Вујића (одломак)
Горан Петровић: Пронађи и заокружи (одломак)
Вида Огњеновић: Путовање у путопис – одломак
Тиодор Росић: Златна гора
Л. Н. Толстој: Девојчица и крчаг
А. П. Чехов: Шала
Са предложеног списка, или слободно, наставник бира најмање три, а највише пет
дела за обраду.
Научнопопуларни и информативни текстови
Никола Тесла: Моји изуми
Милутин Миланковић: Успомене, доживљаји, сазнања (избор)
Павле Софрић Нишевљанин: Главније биље у народном веровању и певању код нас
Срба (одељци о ружи, босиљку, храсту, липи...)
Веселин Чајкановић: Студије из српске религије и фолклора (Сунце, Месец, ружа,
босиљак...)
Грчки митови (избор)
Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу.
Тумачење текста
Увођење ученика у анализу лирских, епских и драмских дела: мотиви и песничке
слике у лирској песми; уочавање и образлагање поступака у обликовању књижевних
ликова. Систематско навикавање ученика на тумачење ликова са више становишта: епско (у
акцији), чулно (изглед), лирско (осећања), драмско (сукоби), психолошко (мотивисање
поступака); социолошко (услови формирања и испољавања), етичко (процењивање ставова и
поступака).
Уочавање и тумачење форми приповедања (облика излагања) у епском тексту
(нарација, дескрипција, дијалог).
Откривање композиције епског и драмског дела; увиђање и образлагање значајних
појединости у структури дела.
Откривање језичкостилских средстава којима су обликоване слике и изазвани
уметнички утисци у књижевном делу и образлагање њихове уметничке функције. Читање и
критичко процењивање одломака из бележака о прочитаној лектири.
Усвајање образовних и васпитних вредности научнопопуларног текста.
Књижевнотеоријски појмови
Радом на тексту и путем читалачког искуства ученици увиђају и усвајају одређене
књижевнотеоријске појмове.
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Лирика
Лирски субјекат (увиђање разлике између лирског субјекта и песника). Композиција;
мотиви и песничке слике као елементи композиције лирске песме; аналитички увид у
водећи (главни) мотив, уметничке појединости и поенту песме.
Врсте стихова према броју слогова у лирској песми: експресивност, изражајност,
ритмичност.
Језичкостилска изражајна средства: епитет, ономатопеја, поређење.
Врсте ауторске и народне лирске песме: описна (дескриптивна) песма, митолошка
народна песма, обредна народна лирика.
Епика
Приповедач (увиђање разлике између епског приповедача и писца).
Облици приповедања (излагања): описивање, уочавање и образлагање облика
приповедања у првом и трећем лицу; дијалог.
Фабула: елементи фабуле; уметнички поступци у развијању радње у епском делу.
изражајност, ритмичност.
Карактеризација: појам и врсте; етичка и језичка карактеризација ликова.
Врсте епских дела у стиху и прози: епска народна песма, бајка, новела, шаљива
народна прича, прича о животињама.
Драма
Драмска радња (основни појмови о развијању драмске радње).
Драмски дијалог (основни појмови о дијалогу у драмском делу).
Чин, појава, лица у драми.
Драма и позориште: драмски писац, глумац, редитељ, лектор, сценограф, костимограф
и гледалац.
Драмске врсте: драма за децу, радио и телевизијска драма.
Функционални појмови
Ученици се подстичу да разумеју, усвоје и у одговарајућим говорним и наставним
ситуацијама примењују следеће функционалне појмове: свест, машта, доживљај,
расположење, емпатија (преношење у душевни свет другог); став, гледиште, запажање,
поређење, закључак; узрок – последица, главно – споредно, лично – колективно, реално –
фантастично; стил, сликовитост, изражајност; одломак,,локализовање; писац, песник,
читалац; искреност, правичност, солидарност, честитост, племенитост, досетљивост,
духовитост.
Читање
Увежбавање читања у себи, доживљајног и истраживачког читања; читање с
разумевањем и са постављеним задацима у функцији истраживања, упоређивања,
документовања, одабирања примера и тумачења текста; читање с оловком у руци (писање
подсетника за рад на тексту, припремање за анализу текста).
Посебно припремање проученог текста ради увежбавања изражајног читања
(тематска и емоционална условљеност ритма, темпо, паузирање и реченички акценат).
Увежбавање изражајног читања у функцији убедљивог казивања и рецитовања. Учење
напамет и изражајно казивање одломака из епске поезије и прозе и рецитовање неколико
лирских песама.
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Основни облици усменог и писменог изражавања
Препричавање кратких текстова. Уочавање структуре приче грађене хронолошким
редом (увод – почетак приче, ток радње – истицање најважнијих момената, врхунац и
завршетак). Препричавање динамичне сцене из епског дела, филма и телевизијске емисије.
Причање о догађајима (хронолошки ток радње) и описивање доживљаја – према
сачињеном плану. Причање о измишљеном догађају на основу дате теме – према самостално
сачињеном плану, уз консултовање са наставником.
Описивање: једноставног радног поступка; спољашњег и унутрашњег простора;
појединости у природи.
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Уочавање успелих књижевних портрета и језичко – стилских средстава којима су
остварени. Портретисање личности из непосредне околине према сачињеном плану.
Уочавање језичко-стилских средстава у одломцима дескриптивног карактера у
лирским и епским делима.
Извештавање; вест; обликовање вести према питањима: ко, шта, када, где, како и
зашто.
Усмена и писмена вежбања
Уочавање разлике између говорног и писаног језика.
Комбиновање говорних и правописних вежби – говорна интерпретација
интерпункцијских знакова (подизање тона испред запете и испред три тачке, а спуштање
испред тачке и тачке и запете).
Ортоепске, граматичке, лексичке и стилске вежбе у усменом и писаном изражавању
различитих садржаја (препричавање, причање, описивање, извештавање и др.).
Препричавање динамичне сцене из епског дела, филма, телевизијске емисије –
према заједничком плану.
Причање о догађајима (хронолошки ток радње) и описивање доживљаја – по
самостално сачињеном плану.
Описивање спољашњег и унутрашњег простора, појединости у природи – по датом
плану. Портретисање личности из непосредне околине – према датом плану.
Писмо (међушколско дописивање); општа правила о писму као саставу и облику
општења.
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
вредности.
Лексичке и семантичке вежбе: 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 на слици и заданим речима; састављање и писање питања о тематској целини у
тексту, на слици, у филму; писање одговора на та питања.
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 у изради писменог састава (тежиште теме, избор и распоред
грађе, основни елементи композиције и груписање грађе према композиционим етапама).
Уочавање пасуса као уже тематске целине и његове композицијско–стилске функције.
Осам домаћих писмених задатака и њихова анализа на часу.
Четири школска писмена задатка – по два у сваком полугодишту (један час за израду
задатка и два за анализу и писање побољшање верзије састава).
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ЈЕЗИК (граматика, правопис и ортоепија)
У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену
комуникацију стандардним српским језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени
само на језичка правила и граматичке норме већ и на њихову функцију. На пример, реченица
се не упознаје само као граматичка јединица (са становишта њене структуре), већ и као
комуникативна јединица (са становишта њене функције у комуникацији).
Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик
представи и тумачи као систем. Ниједна језичка појава не би требало да се изучава
изоловано, ван контекста у којем се остварује њена функција. У I и II разреду у оквиру
вежби слушања, говорења, читања и писања ученици запажају језичке појаве без њиховог
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именовања, да би се од III до VIII разреда у концентричним круговима и континуираним
низовима граматички садржаји изучавали поступно и селективно у складу са узрастом
ученика.
Поступност се обезбеђује самим избором и распоредом наставних садржаја, а
конкретизација нивоа обраде, као врста упутства за наставну праксу у појединим разредима,
назначена је описно формулисаним захтевима: запажање, уочавање, усвајање, појам,
препознавање, разликовање, информативно, употреба, обнављање, систематизација и
другима. Указивањем на ниво програмских захтева наставницима се помаже у њиховим
настојањима да ученике не оптерете обимом и дубином обраде језичке грађе.
Селективност се остварује избором најосновнијих језичких законитости и
информација о њима.
Таквим приступом језичкој грађи у програму наставници се усмеравају да тумачење
граматичких категорија заснивају на њиховој функцији коју су ученици у претходним
разредима уочили и њоме, у мањој или већој мери, овладали у језичкој пракси. Поступност
и селективност у програму граматике најбоље се уочавају на садржајима из синтаксе и
морфологије од I до VIII разреда. Исти принципи су, међутим, доследно спроведени и у
осталим областима језика. На пример, алтернацију сугласник к, г, х ученици ће прво
запажати у грађењу речи и деклинацији у V разреду, а вежбама и језичким играма у том и
претходним разредима навикавати се на правилну употребу тих консонаната у говору и
писању; елементарне информације о палатализацији добиће у VI разреду, а усвојена знања о
битним гласовним особинама српског језика обновити и систематизовати у VIII разреду. Тим
начином ће ученици стећи основне информације о гласовним променама и алтернацијама,
оспособиће се за језичку праксу, а неће бити оптерећени учењем описа и историје тих
језичких појава.
Елементарне информације из морфологије почињу се ученицима давати од II разреда
и поступно се из разреда у разред проширују и продубљују. Од самог почетка ученике треба
навикавати да уочавају основне морфолошке категорије, на пример: у II разреду поред
уочавања речи које именују предмете и бића, уводи се и разликовање рода и броја код тих
речи а у III разреду разликовање лица код глагола. Тим путем ће се ученици поступно и
логички уводити не само у морфолошке већ и у синтаксичке законитости (разликовање лица
код глагола – лични глаголски облици – предикат – реченица). Речи увек треба уочавати и
обрађивати у оквиру реченице, у којој се запажају њихове функције, значења и облици.
Програмске садржаје из акцентологије не треба обрађивати као посебне наставне
јединице. Не само у настави језика, већ и у настави читања и језичке културе, ученике треба
у сваком разреду уводити у програмом предвиђене стандардне акценатске норме а сталним
вежбањем, по могућству уз коришћење аудио снимака, ученике треба навикавати да чују
правилно акцентовану реч, а у местима где се одступа од акценатске норме, да разликују
стандардни акценат од свога акцента.
Правопис се савлађује путем систематских вежбања, елементарних и сложених, која
се организују често, разноврсно и различитим облицима писмених вежби. Поред тога,
ученике врло рано треба упућивати на служење правописом и правописним речником
(школско издање).
Настава ортоепије обухвата следеће елементе говора: артикулацију гласова, јачину,
висину и дужину, акценат речи, темпо, ритам, реченичну интонацију и паузе.
Артикулационе вежбе односе се на правилан изговор гласова: -ч, -ћ, -џ, -ђ, -х, као и –
е (често отворено). Ученици с неправилним изговором -р, -с, -з упућују се логопеду. Гласови
се најпре вежбају појединачно, а онда у говорном ланцу, у тексту.
Ортоепске вежбе, обично краће и чешће, изводе се не само у оквиру наставе језика
него и наставе читања и језичке културе. Треба указивати на правилност у говору, али и на
логичност и јасност.
Вежбе за усвајање и утврђивање знања из граматике до нивоа његове практичне
примене у новим говорним ситуацијама проистиче из програмских захтева, али су у великој
мери условљене конкретном ситуацијом у одељењу – говорним одступањима од књижевног
језика, колебањима, грешкама које се јављају у писменом изражавању ученика. Стога се
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садржај вежбања у настави језика мора одређивати на основу систематског праћења говора и
писања ученика. Тако ће настава језика бити у функцији оспособљавања ученика за
правилно комуницирање савременим књижевним српским језиком.
У настави граматике треба примењивати следеће поступке који су се у пракси
потврдили својом функционалношћу:
– подстицање свесне активности и мисаоног осамостаљивања ученика;
– сузбијање мисаоне инерције и ученикових имитаторских склоности;
– заснивање тежишта наставе на суштинским вредностима, односно на битним
својствима и стилским функцијама језичких појава;
– уважавање ситуационе условљености језичких појава;
– повезивање наставе језика са доживљавањем уметничког текста;
– откривање стилске функције, односно изражајности језичких појава;
– коришћење уметничких доживљаја као подстицаја за учење матерњег језика;
– систематска и осмишљена вежбања у говору и писању;
– што ефикасније превазилажење нивоа препознавања језичких појава;
– неговање примењеног знања и умења;
– континуирано повезивање знања о језику са непосредном говорном праксом;
– остваривање континуитета у систему правописних и стилских вежбања;
– побуђивање учениковог језичког израза животним ситуацијама;
– указивање на граматичку сачињеност стилских изражајних средстава;
– коришћење прикладних илустрација одређених језичких појава.
У настави граматике изразито су функционални они поступци који успешно сузбијају
ученикову мисаону инертност, а развијају радозналост и самосталност ученика, што појачава
њихов истраживачки и стваралачки однос према језику. Наведена усмерења наставног рада
подразумевају његову чврсту везаност за животну, језичку и уметничку праксу, односно за
одговарајуће текстове и говорне ситуације. Због тога је указивање на одређену језичку појаву
на изолованим реченицама, истргнутим из контекста, означено као изразито непожељан и
нефункционалан поступак у настави граматике. Усамљене реченице, лишене контекста,
постају мртви модели, подобни да се формално копирају, уче напамет и репродукују, а све то
спречава свесну активност ученика и ствара погодну основу за њихову мисаону инертност.
Савремена методика наставе граматике залаже се да тежиште обраде одређених
језичких појава буде засновано на суштинским особеностима, а то значи на њиховим битним
својствима и стилским функцијама, што подразумева занемаривање формалних и споредних
обележја проучаваних језичких појава.
У настави језика нужно је посматрати језичке појаве у животним и језичким
околностима које су условиле њихово значење. Ученике ваља упутити на погодне текстове и
говорне ситуације у којима се одређена језичка појава природно јавља и испољава. Текстови
би требало да буду познати ученицима, а ако пак нису, треба их прочитати и о њима
разговарати са ученицима.
Наставник ваља да има на уму и то да упознавање суштине језичке појаве често води
преко доживљавања и схватања уметничког текста, што ће бити довољно јак подстицај за
наставника да што чешће упућује ученике да откривају стилску функцију (изражајност)
језичких појава. То ће допринети развијању ученикове радозналости за језик, јер уметничка
доживљавања чине граматичко градиво конкретнијим, лакшим и применљивијим. Кад
ученицима постане приступачна стилска (изражајна, експресивна) функција језичке појаве,
прихватају је као стваралачки поступак, што је врло погодан и подстицајан пут да
знања о језику брже прелазе у умења, да се на тај начин доприноси бољем писменом и
усменом изражавању, али и успешнијој анализи књижевних текстова.
Нужно је да наставник увек има на уму пресудну улогу умесних и систематских
вежбања, односно да наставно градиво није усвојено док се добро не увежба. То значи да
вежбања морају бити саставни чинилац обраде наставног градива, примене, обнављања и
утврђивања знања.
Методика наставе језика, теоријски и практично, упућује да у настави матерњег
језика треба што пре превазићи нивое препознавања и репродукције, а стрпљиво и
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упорно неговати више облике знања и умења – применљивост и стваралаштво. У
настојањима да се у наставној пракси удовољи таквим захтевима, функционално је у свакој
погодној прилици знања из граматике ставити у функцију тумачења текста (уметничког и
популарног), чиме се оно уздиже од препознавања и репродукције на нивое умења и
практичне примене.
Практичност и применљивост знања о језику и његово прелажење у умење и
навике посебно се постиже неговањем правописних и стилских вежби.
Ученике, такође, континуирано треба подстицати да своја знања о језику повезују са
комуникативним говором. Један од изразито функционалних поступака у настави граматике
јесу вежбања заснована на коришћењу примера из непосредне говорне праксе, што наставу
граматике приближава животним потребама у којима се примењени језик појављује као
свестрано мотивисана људска активност. Настава на тај начин постаје практичнија и
занимљивија, чиме ученику отвара разноврсне могућности за његова стваралачка
испољавања.
Ситуације у којима се испољавају одређене језичке појаве може и сам наставник да
поставља ученицима, да их спретно подсећа на њихова искуства, а они ће казивати или
писати како у изазовним приликама говорно реагују.
Целовити сазнајни кругови у настави граматике, који започињу мотивацијом, а
завршавају сазнавањем, резимирањем и применом одређеног градива, у савременом
методичком приступу, поготову у проблемски усмереној настави, отварају се и затварају
више пута током наставног часа. Такав сазнајни процес подразумева учестало спајање
индукције и дедукције, анализе и синтезе, конкретизације и апстракције, теоријских
обавештења и практичне обуке.
Савремена методика наставе истиче низ саодносних методичких радњи које ваља
применити у наставној обради програмских јединица из језика и које омогућују да сваки
целовит сазнајни пут, почев од оног који је уоквирен школским часом, добије своју посебну
структуру.
Обрада нових наставних (програмских) јединица подразумева примену следећих
методичких радњи:
Коришћење погодног полазног текста (језичког предлошка) на коме се увиђа и
објашњава одговарајућа језичка појава. Најчешће се користе краћи уметнички, научно-популарни и публицистички текстови, а и примери из писмених радова ученика.
Коришћење исказа (примера из пригодних, текућих или запамћених) говорних
ситуација.
Подстицање ученика да полазни текст доживе и схвате у целини и појединостима.
Утврђивање и обнављање знања о познатим језичким појавама и појмовима који
непосредно доприносе бољем и лакшем схватању новог градива. (Обично се користе примери
из познатог текста.)
Упућивање ученика да у тексту, односно у записаним исказима из говорне праксе,
уочавају примере језичке појаве која је предмет сазнавања.
Најављивање и бележење нове наставне јединице и подстицање ученика да запажену
језичку појаву истраживачки сагледају.
Сазнавање битних својстава језичке појаве (облика, значења, функције, промене,
изражајних могућности...).
Сагледавање језичких чињеница (примера) са разних становишта, њихово
упоређивање, описивање и класификовање. Илустровање и графичко представљање језичких
појмова и њихових односа.
Дефинисање језичког појма; истицање својства језичке појаве и уочених законитости и
правилности.
Препознавање, објашњавање и примена сазнатог градива у новим околностима и у
примерима које наводе сами ученици (непосредна дедукција и прво вежбање).
Утврђивање, обнављање и примена стеченог знања и умења (даља вежбања, у школи
и код куће).
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Наведене методичке радње међусобно се допуњују и прожимају, а остварују се у
сукцесивној и синхроној поставци. Неке од њих могу бити остварене пре наставног часа на
коме се разматра одређена језичка појава, а неке и после часа. Тако, на пример, добро је да
текст на коме се усваја градиво из граматике буде раније упознат, а да поједине језичке
вежбе буду предмет ученичких домаћих задатака. Илустровање, на пример, не мора бити
обавезна етапа наставног рада, већ се примењује кад му је функционалност неоспорна.
Паралелно и здружено у наведеном сазнајном путу теку све важне логичке операције:
запажање, упоређивање, закључивање, доказивање, дефинисање и навођење нових примера.
То значи да часови на којима се изучава граматичко градиво немају одељене етапе, односно
јасно уочљиве прелазе између њих. Нешто је видљивији прелаз између индуктивног и
дедуктивног начина рада, као и између сазнавања језичке појаве и увежбавања.
КЊИЖЕВНОСТ
Увођење ученика у свет књижевности, али и осталих, тзв. некњижевних текстова
(популарних, информативних), представља изузетно одговоран наставни задатак. Управо на
овом ступњу школовања стичу се основна и врло значајна знања, умења и навике од којих ће
у доброј мери зависити не само ученичка књижевна култура, већ и његова општа култура на
којој се темељи укупно образовање сваког школованог човека.
Лектира
Укинута је неприродна и непотребна подела на домаћу и школску лектиру, па тако
извори за обраду текстова из лектире, поред читанки, постају књиге лектире за одређени
узраст и сва остала приступачна литература.
Дата је лектира за одређен разред, разврстана по књижевним родовима – лирика,
епика, драма, да би се кроз све програме могла пратити одговарајућа и разложна пропорција
књижевних дела. Подела је извршена према основној разлици везаној за стих и прозу.
Лектира је обогаћена избором научнопопуларних и информативних текстова.
Текстови из лектире представљају програмску окосницу. Наставник има начелну
могућност да понуђене текстове прилагођава конкретним наставним потребама, али је
обавезан и на слободан избор из наше народне књижевности и тзв. некњижевних текстова –
према програмским захтевима.
Разлике у укупној уметничкој и информативној вредности појединих текстова утичу
на одговарајућа методичка решења (прилагођавање читања врсти текста, опсег тумачења
текста у зависности од сложености његове структуре, повезивање и груписање са
одговарајућим садржајима из других предметних подручја – граматике, правописа и језичке
културе и сл.)
Наставнику је дата могућност и допунског избора дела у складу са наставним
потребама и интересовањима конкретног ђачког колектива са којим остварује програм.
Читање од III до VIIII разреда
Тумачење текста заснива се на његовом читању, доживљавању и разумевању. При
томе је квалитет схватања порука и непосредно условљен квалитетом читања. Зато су
разни облици усмереног читања основни предуслов да ученици у настави
стичу сазнања и да се успешно уводе у свет књижевног дела.
Изражајно читање негује се систематски, уз стално повећавање захтева и настојање
да се што потпуније искористе способности ученика за постизање високог квалитета у
вештини читања. Вежбања у изражајном читању изводе се плански и уз солидно
наставниково и учениково припремање. У оквиру своје припреме наставник благовремено
одабира погодан текст и студиозно проучава оне његове особености које утичу на природу
изражајног читања. У складу са мисаоно-емотивним садржајем текста, наставник заузима
одговарајући став и одређује ситуациону условљеност јачине гласа, ритма, темпа,
интонације, пауза, реченичног акцента и гласовних трансформација. При томе се повремено
служи аудио снимцима узорних интерпретативних читања.
Пошто се изражајно читање, по правилу, увежбава на претходно обрађеном и добро
схваћеном тексту, то је конкретно и успешно тумачење штива неопходан поступак у
17

припремању ученика за изражајно читање. У оквиру непосредне припреме у VI, VII и VIII
разреду повремено се и посебно анализирају психички и језичкостилски чиниоци који
захтевају одговарајућу говорну реализацију. У појединим случајевима наставник (заједно са
ученицима) посебно приређује текст за изражајно читање на тај начин што у њему
обележава врсте пауза, реченичне акценте, темпо и гласовне модулације.
Изражајно читање увежбава се на текстовима различите садржине и облика; користе
се лирски, епски и драмски текстови у прози и стиху, у наративном, дескриптивном,
дијалошком и монолошком облику. Посебна пажња посвећује се емоционалној динамици
текста, његовој драматичности и говорењу из перспективе писца и појединих ликова.
У одељењу треба обезбедити одговарајуће услове за изражајно читање и казивање ученицима у улози читача и говорника ваља обезбедити место испред одељењског
колектива, у одељењу створити добру слушалачку публику, заинтересовану и способну да
критички и објективно процењује квалитет читања и казивања. Посредством аудио снимка,
ученицима повремено треба омогућити да чују своје читање и да се критички осврћу на
своје умење. На часовима обраде књижевних дела примењиваће се ученичка искуства у
изражајном читању, уз стално настојање да сви облици говорних активности буду коректни и
уверљиви.
Читање у себи је најпродуктивнији облик стицања знања па му се у настави
поклања посебна пажња. Оно је увек усмерено и истраживачко; помоћу њега се ученици
оспособљавају за свакодневно стицање информација и за учење.
Вежбе читања у себи непосредно се уклапају у остале облике рада и увек су у
функцији свестранијег стицања знања и разумевања не само књижевног дела, већ и свих
осталих текстова.
Примена текст методе у настави подразумева врло ефикасне вежбе за савладавања
читања у себи с разумевањем и доприноси развијању способности ученика да усклађују
брзину читања са циљем читања и карактеристикама текста који читају.
Квалитет читања у себи подстиче се претходним усмеравањем ученика на текст и
давањем одговарајућих задатака, а потом и обавезним проверавањем разумевања
прочитаног текста, односно остварења добијених задатака, Информативно, продуктивно и
аналитичко читање најуспешније се подстичу самосталним истраживачким задацима који се
ученицима дају у припремном поступку за обраду текста или обраду садржаја из граматике и
правописа. Тим путем се унапређују брзина и економичност читања, а нарочито брзина
схватања прочитаног текста, подстиче се сазнајни процес, чиме се ученици оспособљавају за
самостално учење.
Ученици старијих разреда уводе се у „летимично” читање које се састоји од брзог
тражења информације и значења у тексту, при чему се не прочита свака реч, већ се
погледом „пролази” кроз текст и чита се на прескок (међунаслови, поднаслови, први редови
у одељцима, увод, закључак). При вежбању ученика у „летимичном” читању, претходно се
задају одговарајући задаци (тражење одређених информација, података и сл.), а потом
проверава квалитет њиховог остварења. „Летимичним” читањем ученици се такође
оспособљавају да ради подсећања, обнављања, меморисања, читају подвучене и на други
начин означене делове текста приликом ранијег читања „с оловком у руци”, које треба
систематски спроводити као вид припремања ученика за самосталан рад и учење.
Изражајно казивање напамет научених текстова и одломака у прози и стиху
значајан је облик рада у развијању говорне културе ученика. Ваља имати у виду да је
убедљиво говорење прозног текста полазна основа и неопходан услов за природно и
изражајно казивање стихова. Зато је пожељно да се повремено, на истом часу, наизменично
увежбава и упоређује говорење текстова у прози и стиху.
Напамет ће се учити разни краћи прозни текстови (нарација, дескрипција, дијалог,
монолог), лирске песме разних врста и одломци из епских песама. Успех изражајног
казивања знатно зависи од начина учења и логичког усвајања текста. Ако се механички
учи, као што понекад бива, усвојени аутоматизам се преноси и на начин казивања. Зато је
посебан задатак наставника да ученике навикне на осмишљено и интерпретативно учење
текста напамет. Током вежбања треба створити услове да казивање тече „очи у очи”, да
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говорник посматра лице слушалаца и да с публиком успоставља емоционални контакт.
Максимална пажња се посвећује свим вредностима и изражајним могућностима говорног
језика, посебно - природном говорниковом ставу, поузданом преношењу информација и
сугестивном казивању.
Тумачење текста од III до VIII разреда
Са обрадом текста почиње се после успешног читања наглас и читања у себи.
Књижевноуметничко дело се чита, према потреби и више пута, са циљем да изазове
одговарајуће доживљаје и утиске који су неопходни за даље упознавање и проучавање
текста. Разни облици поновљеног и усмереног читања дела у целини, или његових
одломака, обавезно ће се примењивати у обради лирске песме и краће прозе.
При обради текста примењиваће се у већој мери јединство аналитичких и
синтетичких поступака и гледишта. Значајне појединости, елементарне слике, експресивна
места и стилско-језички поступци неће се посматрати као усамљене вредности, већ их треба
сагледавати као фунционалне делове виших целина и тумачити у природном садејству с
другим уметничким чиниоцима. Књижевном делу приступа се као сложеном и
непоновљивом организму у коме је све условљено узрочно-последичним везама,
подстакнуто животним искуством и уобличено стваралачком маштом.
Ученике треба ревносно навикавати на то да своје утиске, ставове и судове о
књижевном делу подробније доказују чињеницама из самога текста и тако их оспособљавати
за самосталан исказ, истраживачку делатност и заузимање критичких ставова према
произвољним оценама и закључцима.
Наставник ће имати у виду да је тумачење књижевних дела у основној школи,
поготову у млађим разредима, у начелу претеоријско и да није условљено познавањем
стручне терминологије. То, међутим, нимало не смета да и обичан, „разговор о штиву” у
млађим разредима буде стручно заснован и изведен са пуно инвентивности и истраживачке
радозналости. Вредније је пројектовање ученика поводом неке уметничке слике и њено
интензивно доживљавање и конкретизовање у учениковој машти него само сазнање да та
слика формално спада у ред метафора, персонификација или поређења. Зато се још од првог
разреда ученици навикавају да слободно испољавају своје утиске, осећања, асоцијације и
мисли изазване сликовитом и фигуративном применом песничког језика.
У свим разредима обрада књижевног дела треба да буде повезана са решавањем
проблемских питања подстакнутих текстом и уметничким доживљавањем. На тај начин
стимулисаће се ученичка радозналост, свесна активност и истраживачка делатност,
свестраније ће се упознати дело и пружати могућност за афирмацију ученика у радном
процесу.
Многи текстови, а поготову одломци из дела, у наставном поступку захтевају умесну
локализацију, често и вишеструку. Ситуирање текста у временске, просторне и друштвено-историјске оквире, давање неопходних података о писцу и настанку дела, као и обавештења
о битним садржајима који претходе или следе одломку – све су то услови без којих се у
бројним случајевима текст не може интензивно доживети и правилно схватити. Зато
прототипску и психолошку реалност, из које потичу тематска грађа, мотиви, ликови и дубљи
подстицаји за стварање, треба дати у пригодном виду и у оном обиму који је неопходан за
потпуније доживљавање и поузданије тумачење.
Методика наставе књижевности већ неколико деценија, теоријски и практично,
развија и стално усавршава наставников и учеников истраживачки, проналазачки,
стваралачки и сатворачки однос према књижевноуметничком делу. Књижевност се у
школи не предаје и не учи, већ чита, усваја, у њој се ужива и о њој расправља. То су путеви
да настава књижевности шири ученикове духовне видике, развија истраживачке и
стваралачке способности ученика, критичко мишљење и уметнички укус, појачава и
култивише литерарни, језички и животни сензибилитет.
Модерна и савремена организација наставе матерњег језика и књижевности
подразумева активну улогу ученика у наставном процесу. У савременој настави књижевности
ученик не сме бити пасивни слушалац који ће у одређеном тренутку репродуковати
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„научено градиво”, односно наставникова предавања, већ активни субјекат који
истраживачки, стваралачки и сатворачки у ч е с т в у ј е у проучавању
књижевноуметничких остварења.
Ученикова активност треба да свакодневно пролази кроз све три радне етапе:
припремање, рад на часу и рад после часа. У свим етапама ученик се мора систематски
навикавати да у току читања и проучавања дела самостално решава бројна питања и
задатке, који ће га у пуној мери емоционално и мисаоно ангажовати, пружити му
задовољство и побудити истраживачку радозналост. Такви задаци биће најмоћнија
мотивација за рад што је основни услов да се остваре предвиђени интерпретативни домети.
Наставник ваља да постави задатке који ће ученика подстицати да уочава, открива,
истражује, процењује и закључује. Наставникова улога јесте у томе да осмишљено
помогне ученику тако што ће га подстицати и усмеравати, настојећи да развија његове
индивидуалне склоности и способности, као и да адекватно вреднује ученичке напоре и
резултате у свим облицима тих активности.
Проучавање књижевноуметничког дела у настави је сложен процес који започиње
наставниковим и учениковим припремањем (мотивисање ученика за читање, доживљавање и
проучавање уметничког текста, читање, локализовање уметничког текста, истраживачки
припремни задаци) за тумачење дела, своје напродуктивније видове добија у
интерпретацији књижевног дела на наставном часу, а у облицима функционалне примене
стечених знања и умења наставља се и после часа: у продуктивним обнављањима знања о
обрађеном наставном градиву, у поредбеним изучавањима књижевноуметничких дела и
истраживачко–интерпретативним приступима новим књижевноуметничким остварењима.
Средишње етапе процеса проучавања књижевноуметничког дела у настави јесу
методолошко и методичко з а с н и в а њ е интерпретације и њено р а з в и ј а њ е на
наставном часу.
У заснивању и развијању наставне интерпретације књижевноуметничког дела
основно методолошко опредељење треба да буде превасходна усмереност интерпретације
према уметничком тексту. Савремена методика наставе књижевности определила се, дакле,
за унутрашње (иманентно) изучавање уметничког текста, али она никако не превиђа
нужност примене и спољашњих гледишта да би књижевноуметничко дело било ваљано и
поуздано протумачено.
Уз
наведена
методолошка
опредељења,
наставна
интерпретација
књижевноуметничког дела ваља да удовољи и захтевима које јој поставља методика
наставе књижевности: да буде оригинална, естетски мотивисана, свестрано усклађена са
наставним циљевима и значајним дидактичким начелима, да има сопствену кохерентност
и поступност, а да методолошка и методичка поступања на свакој деоници интерпретације
остварују јединство анализе и синтезе.
О оквиру основне методолошке оријентације да наставна интерпретација
књижевноуметничког дела у највећој мери буде усмерена према уметничком тексту,
примат припада опредељењу да се динамика интерпретације усклађује са водећим
уметничким вредностима књижевног остварења, тако што ће оне бити чиниоци
обједињавања интерпретативних токова кроз свет дела. Једно од најважнијих начела које
поштује тако заснована и опредељена наставна интерпретација јесте удовољавање захтеву да
се тумачењем водећих вредности обухвати, односно проучи, дело у целини. Пошто су
обједињена поставка и односи свестраних међусобних прожимања природне датости
уметничких чинилаца у делу, тумачењем водећих уметничких вредности обухватају се и
упознају и сви други битни чиниоци уметничке структуре, међу којима сваки у
интерпретацији добија онолико места колико му припада у складу са уделом који има у
општој уметничкој вредности дела. У наставној интерпретацији књижевноуметничког дела
обједињавајући и синтетички чиниоци могу бити: уметнички доживљаји, текстовне
целине, битни структурни елементи (тема, мотиви, уметничке слике, фабула, сиже,
књижевни ликови, поруке, мотивациони поступци, композиција), облици казивања, језичко-стилски поступци и литерарни (књижевноуметнички) проблеми.
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У сваком конкретном случају, дакле, на ваљаним естетским, методолошким и
методичким разлозима ваља утемељити избор оних вредносних чинилаца према којима ће
бити усмеравана динамика наставне интерпретације књижевноуметничког дела. Зато
методолошки и методички прилази књижевноуметничком делу, које теоријски и практично
заснива и развија савремена методика наставе књижевности, не познају и не признају
утврђене методолошке и методичке системе које би требало применити у интерпретацији
сваког појединог дела. То значи да нема једном датих и уходаних путева којима се улази у
свет сваког појединог књижевноуметничког остварења, већ су ти путеви унеколико увек
другачији у приступу сваком поједином књижевноуметничком делу – онолико колико је оно
аутономно, самосвојно и непоновљиво уметничко остварење.
Књижевни појмови
Књижевне појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих текстова и помоћу
осврта на претходно читалачко искуство. Тако ће се, на пример, током обраде неке
родољубиве песме, а уз поредбени осврт на две–три раније прочитане песме исте врсте,
развијати појам родољубиве песме и стицати сазнање о тој лирској врсти. Упознавање
метафоре биће погодно тек када су ученици у претходном и предтеоријском поступку
откривали изражајност извесног броја метафоричких слика, кад неке од њих већ знају
напамет и носе их као уметничке доживљаје. Језичкостилским изражајним средствима
прилази се с доживљајног становишта; полазиће се од изазваних уметничких утисака и
естетичке сугестије, па ће се потом истраживати њихова језичко–стилска условљеност.
Функционални појмови
Функционални појмови се не обрађују посебно, већ се у току наставе указује на
њихова примењена значења. Ученици их спонтано усвајају у процесу рада, у текућим
информацијама на часовима, а уз паралелно присуство речи и њоме означеног појма.
Потребно је само подстицати ученике да наведене речи (а и друге сличне њима) разумеју и
схвате и да их примењују у одговарајућим ситуацијама. Ако, на пример, на захтев да се
уоче и објасне околности које утичу на понашање неког лика, ученик наведе те околности,
онда је то знак (и провера) да је тај појам и одговарајућу реч схватио у пуном значењу.
У усменом и писменом изражавању узгредно ће се проверавати да ли ученици
правилно схватају и употребљавају речи: узрок, услов, ситуација, порука, однос и сл. Током
обраде књижевних дела, као и у оквиру говорних и писмених вежби, настојаће се да
ученици откривају што више особина, осећања и душевних стања појединих ликова, при
чему се те речи бележе и тако спонтано богати речник функционалним појмовима.
Функционалне појмове не треба ограничити на поједине разреде. Сви ученици једног
разреда неће моћи да усвоје све програмом наведене појмове за тај разред, али ће зато
спонтано усвојити знатан број појмова који су у програмима старијих разреда. Усвајање
функционалних појмова је непрекидан процес у току васпитања и образовања, а остварује се
и проверава у току остваривања садржаја свих програмско–тематских подручја.
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Развијање језичке културе један је од најважнијих задатака наставе матерњег језика.
Овај наставни процес, иако је програмски конституисан као посебно подручје, с посебним
садржајима и облицима рада, мора се преносити како на обраду књижевног текста који је
најбољи образац изражавања, тако и на граматику с правописом, која нормира правила и
дефинише језичке законе. Исто тако, у повратном смеру, обрада књижевног текста и рад на
граматици и правопису књижевног језика, мора укључивати и садржаје за неговање културе
усменог и писменог изражавања, јер су својим већим делом том циљу и подређени. Рад на
богаћењу језичке културе треба да се интегрише са свим видовима усмених и писмених
облика изражавања.
У настави језика и културе изражавања ваља непрестано имати у виду заједнички
основни циљ: развијање језичког мишљења и језичке свести уочавањем језичких
законитости, па тек на основу такве свести прелазити на нормирање и дефинисање. Отуда
језик као средство изражавања треба да буде предмет наставне пажње у свим његовим
структурама.
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Неопходно је да ученици уоче разлику између говорног и писаног језика. У говорном
језику реченице су обично краће. Чести недостаци су незавршене и стилски неуређене
реченице и употреба поштапалица.
Настава ће бити очигледнија и ефикаснија ако се користе аудио-снимци (нпр. Звучна
читанка) и ако се слуша и анализира снимљен говор ученика.
Лексичке и морфолошке вежбе, треба да богате ученичко сазнање о речи као
облику, чему служе не само конјугација и деклинација, него и систем грађења речи (просте,
изведене и сложене). Вежбе у грађењу изведених речи и сложеница, по угледу на сличне
речи у обрађеном тексту, треба да утичу на богаћење ученичког речника.
У старијим разредима лексичко–семантичке вежбе се односе на сложеније садржаје:
право и пренесено значење речи, синонимију, хомонимију, антонимију, полисемију,
архаизме, дијалектизме, жаргонизме, позајмљенице, фразеологизме. Треба упућивати
ученике на служење реченицама: једнојезичним и двојезичним, лингвистичким и
енциклопедијским.
Семантичке вежбе се повезују с морфолошким и синтаксичким вежбама и оне треба
да развију ученикову свест о одређеној моћи значења речи, на основу чега се једино и може
развијати способност и вештина изражавања. У млађим разредима те вежбе обухватају
откривање семантичке вредности акцента, и то искључиво на илустрованим примерима
(Сунце је село за село хајдмо, селе, на село, итд.).
Синтаксичке вежбе су, као и морфолошке и семантичке, битнији садржаји језичке
културе у свим разредима. Тежина захтева, природно, одређује се према узрасту ученика. Те
се вежбе могу изводити и пре него што ученик почне да стиче синтаксичке појмове, с тим
што се на том нивоу у наставном разговору не употребљавају стручни називи. До
упознавања првих синтаксичких појмова, вежбе у обликовању реченице треба да формирају
свест ученика о месту и положају појединих реченичних делова у склопу просте реченице.
Кад се стекну први појмови о простој реченици, и вежбе ће бити конкретније и богатије. Рад
на стилистици реченице конкретно се наставља до краја основног школовања. Он се састоји
како у анализи и оцени ученичких реченица из усменог излагања, тако и у анализи и процени
реченица у њиховим писменим саставима, а нарочито и посебно – у анализи реченица из
дела обеју лектира и говорног језика.
Све врсте тих вежбања, чији је циљ развијање језичког мишљења, изводе се на тексту
или у току разговора.
Знатан део говорних вежбања има за циљ изграђивање културе усменог изражавања.
У низу својих задатака (правилност, лакоћа, јасност, једноставност, природност, прецизност,
дикција) те вежбе треба у највећој мери да приближе учеников говор књижевном изговору.
С обзиром на велико шаренило и веома приметну дијалекатску разноликост говора
ученика, а често и наставника, говорење напамет научених одломака у стиху и прози (уз
помоћ аудитивних наставних средстава) треба да омогући ученику не само неговање
правилне дикције него и да убрза процес приближавања књижевном изговору.
У свим облицима неговања језичке културе образац или узор треба да добије
одговарајуће место и његов значај се не сме никако потценити. Смишљено одабран узор,
примерен узрасту и врсти, треба да буде циљ до којег се стиже уз одговарајуће напоре. И
облици усменог, као и облици писменог изражавања, у свим врстама и типовима треба да се
прикажу ученицима у пажљиво одабраним узорцима изражавања. Уколико се једна врста
усменог или писменог изражавања континуирано понавља из разреда у разред, онда треба у
сваком поновљеном случају, у истом или следећем разреду, анализом узорка конкретно
показати и обим повећаних захтева (у садржајном, композиционо-формалном и језичко-стилском погледу).
Да се узорци не би претворили у клишее који спутавају ученичку индивидуалност и
самосталност, време између приказивања узорка и израде одговарајућег писменог задатка
треба испунити радом на анализи сличних састава. Ови састави могу бити у форми
одабраних текстова које ученици сами проналазе у својим читанкама или лектири, а
обавезно и у форми самосталних домаћих писмених или усмених задатака – састава којима
се остварује процес овладавања одређеним обликом писменог или усменог изражавања. У
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анализи узорака треба обратити пажњу на све елементе конкретне језичке структуре:
садржај и композиција састава, распоред детаља и изражајност употребљене лексике и
стилских поступака. Ниједан школски писмени задатак не би требало да се изведе, а да се
претходно, на читавом низу смишљено програмираних часова, није говорило како о
предмету који ће бити тема писменог састава, тако и о облику у којем ће та тема бити
обрађена.
Богаћењу културе усменог и писменог изражавања посебно ће допринети самостални
рад ученика на прикупљању одабраних примера језика и стила. Због тога ученици треба да
бележе вредне примере: успеле описе, рељефне портрете, правилне реченице, како у погледу
формалне структуре (распоред њених делова) тако и у погледу лексике и семантике. Овај рад
треба да оствари два задатка везана непосредно за културу изражавања. Прво, тиме ученик
организовано индивидуално ради на развијању своје говорне културе и писмености, а друго у обиму своје читалачке пажње развија онај њен значајан квалитет који му омогућује
непрестано посматрање језика и стила у штиву које чита. Повремени часови или делови
часова, посвећени читању одабраних примера треба, уз остало, да подстичу за рад на
самообразовању те врсте.
Подстицање ученика на литерарно стваралаштво, схваћено свакако у ужем и
претежно образовно–васпитном погледу, треба применити као фронталан рад с целим
одељењем, а никако као обавезу литерарне секције. Рад у литерарној секцији је слободно
опредељење. Ученик основне школе, нарочито у млађим разредима, по својој природи увек
је спреман на креативност, па то треба и подстицати. Усменим и писменим вежбама, кад то
потреба допушта, наставник ће ученицима показати како настаје стих, како се речи бирају и
распоређују да делују ритмично, како се конституише строфа, како гради портрет, како се
описује пејзаж или сцена. Уосталом, програм наставе усменог и писменог изражавања
конципиран је тако да у себи садржи скоро све елементе и уметничког језичког изражавања,
па би их требало повремено само обједињавати и осмишљавати. Подстицање ученика на
литерарно стваралаштво у додатном раду и литерарној секцији има се богатије садржаје и
облике и обимније посебне циљеве. Тај рад не треба поистовећивати с подстицањем на
литерарно стваралаштво у оквиру целог одељења.
Један од облика рада на развијању и неговању језичке чистоте јесте и развијање
свести о поплави позајмљеница у нашем језику. Наставник ће, разумљиво, морати да нађе
меру у објашњавању да сваки језик нужно прихвата и речи пореклом из грчког и латинског
језика у стручној терминологији. Треба помоћи ученицима у разликовању позајмљеница
које су добиле „право грађанства” у нашем језику од оних речи које треба енергично
гонити из говора. Разговори о томе треба да се воде у свакој конкретној прилици, кад се
наиђе на позајмљеницу у тексту или кад се она појави у говору ученика; исто тако, са
ученицима ваља смишљено трагати за позајмљеницама у свакодневном говору и разним
медијима (штампа, радио, телевизија и др.). Записивање домаћих речи, такође, може да буде
подесан облик неговања језичке чистоте.
ДОПУНСКА НАСТАВА
Допунска настава се организује за ученике који – из објективних разлога – у редовној
настави матерњег језика не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско–
тематских подручја.
Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока
заостајања, наставник формира одговарајуће групе с којима организује допунски рад (на
пример: група ученика с недовољним знањем одређених садржаја и граматике или
правописа; група ученика који нису савладали неки од предвиђених елемената књижевне
анализе или облика усменог и писменог изражавања; група ученика са артикулационим
проблемима, итд.). На основу претходног испитивања тешкоћа и узрока, за сваку групу се
ствара посебан, одговарајући план рада, чијим ће се савладавањем отклонити испољени
недостаци у знању, умењу и вештини ученика. Допунски рад претпоставља и специфичне
облике у савладавању одређених програмских садржаја (индивидуализација наставе –
полупрограмираним и програмираним секвенцама, наставним листићима; предавањима с
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друкчијим – очигледнијим примерима; посебни групни и индивидуални задаци и др.).
Нарочито треба водити рачуна о одмерености захтева, као и о стимулисању ученика за
показане резултате (похвале, награде, позитивна оцена).
Допунски рад организује се током целе наставне године, односно одмах чим се уоче
тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја. Чим савлада одређену
тешкоћу или отклони недостатак, ученик престаје с допунским радом ван редовне наставе.
Током даље редовне наставе такве ученике не треба испуштати из вида, односно –
диференцирањем редовне наставе – омогућити ученицима да градиво савладају на редовним
часовима.
ДОДАТНИ РАД
1. За додатни рад опредељују се ученици од IV до VIII разреда изнадпросечних
способности и посебних интересовања за наставу српског језика, односно за продубљивање и
проширивање знања из свих или само појединих програмско–тематских подручја редовне
наставе (књижевност, језик, култура изражавања, филмска и сценска уметност). То су они
ученици чија се знања, интересовања и даровитост изразитије испољавају већ у I, II и III
разреду. Такве ученике уочавају, прате и подстичу наставници разредне наставе и
педагошко–психолошка служба школе све до IV разреда, када се први пут организује
додатни рад (изводи се све до завршног разреда).
2. Додатни рад се организује и изводи за ученике од IV до VIII разреда, један час
недељно током целе наставне године. Изузетно је важно да се започета динамика додатног
рада одржи док се не реализује утврђени програм. Уколико се, изузетно, додатни рад
организује само у једном делу наставне године, пожељно је да се интересовање даровитих
ученика за овај рад доцније не гаси, односно да се они подстичу на самостални рад другим
формама рада (нпр. појачаном индивидуализацијом рада у редовној настави, давањем
посебних задатака, ангажовањем у одговарајућим слободним активностима и др.).
3. Додатни рад – заснован на интересовању ученика за проширивање и
продубљивање знања, умења и вештина – непосредније активира ученике и оспособљава их
за самообразовање, развија њихову машту, подстиче их на стваралачки рад и упућује на
самостално коришћење различитих извора сазнања. Под руководством наставника ученици
се у додатном раду самостално служе књижевном и некњижевном грађом (у учењу и
истраживању), те припремају и излажу своје радове (усмене, писмене, практичне) пред
својом групом, разредом или целом школом. Знања, умења и вештине које су стекли
истраживачким, индивидуалним и групним радом ученици користе у редовној настави,
слободним активностима и у другим приликама (конкурси, такмичења, школске и друге
приредбе). Ученике који се посебно истичу у додатном раду треба и посебно стимулисати
(похвале, награде, стипендије за даље школовање, упис у одговарајућу средњу школу и др.).
4. Уочавање потенцијално даровитих ученика у овој области остварује се
непосредним праћењем од стране наставника разредне и предметне наставе, анализом
радова ученика и остварених резултата на смотрама, такмичењима, интервјуисањем ученика
и родитеља и применом одређених инструмената од стране школског психолога–педагога.
На основу добијених резултата праћења и испитивања, интересовања и жеља даровитих
ученика и напред наведених оријентационих садржаја, наставник заједно са ученицима
утврђује (конкретизује) програм додатног рада с групама или појединим даровитим
ученицима. Програмом рада обухватају се сегменти оријентационих садржаја програма
(зависно од интересовања и жеља ученика: сва подручја или само књижевност, односно
језик, односно култура изражавања, односно филмска или сценска уметност). То значи да
наставник није обавезан да с појединцем или групом ученика оствари оријентационе
програмске садржаје у целини. Битно је да планирани програмски садржаји буду у складу са
интересовањима и жељама ученика, као и са расположивим годишњим фондом часова.
5. Додатни рад из српског језика може се реализовати као индивидуализовани
(примерен појединим ученицима) и групни (за групе ученика једног или више разреда који
се посебно интересују за исте програмске садржаје додатног рада). Зависно од интересовања
ученика и програмских тема, групе се могу мењати (флексибилност састава групе).
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6. Улога наставника у додатном раду је специфична. У сарадњи са учеником
(евентуално – родитељима и школским педагогом – психологом) наставник утврђује
конкретан програм додатног рада (у развијеним школама програм може да утврди и стручни
актив наставника српског језика у разредној и предметној настави). Реализујући програм
додатног рада, наставник за сваку од одабраних тема проналази и примењује најпогодније
облике и методе рада, пре свега оне које у највећој могућој мери активирају све потенцијале
ученика, а нарочито оне који омогућавају развој креативности ученика. Током додатног рада
наставник се поставља као сарадник који стручно помаже рад појединца или групе: упућује и
усмерава, помаже да се дође до правих решења, закључака и генерализација. Однос ученика
и наставника у додатном раду је сараднички, непосреднији и ближи него у редовној настави,
заснован на узајамном поверењу и поштовању.
7. У додатном раду са ученицима наставник прати и евидентира њихов развој и
напредовање, усавршава утврђене програме, открива нове могућности индивидуализације
рада (проблемски задаци, истраживачки радови, програмиране и полупрограмиране
секвенце, коришћење књижевне и некњижевне грађе и разних апарата и техничких помагала
и др.), те врши уопштавање и примену стечених знања, умења и вештина у различитим
ситуацијама. Обезбеђује укључивање ученика у организоване облике рада ван школе
(конкурси, смотре, такмичења). За сваког ученика води досије у који уноси битне податке о
његовом напредовању у развоју, те се стара да тај досије прати ученике пре уписа у средњу
школу.
8. Ученици се самостално опредељују за додатни рад из српског језика (могу бити
мотивисани, али никако присиљавани на то). Приликом опредељивања ученика за додатни
рад, објективно треба проценити мотиве који су утицали на њихову одлуку (у обзир долазе
само стварно надарени ученици, оцене из српског језика, а жеље ученика и родитеља не
представљају пресудан фактор, јер не мора у сваком одељењу да буде даровитих ученика за
овај предмет, талентованих за све предмете и области). Ученик остаје укључен у додатни рад
онолико времена (година) колико жели. Посебно треба водити рачуна о томе да се даровити
ученици не оптерећују изнад њихових стварних могућности и жеља (довољно је да ученик –
уз редовну наставу – буде ангажован још само у једном виду васпитно–образовног рада –
додатном раду, на пример, из овог предмета).
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4. OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА КРАЈ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА
СРПСКИ ЈЕЗИК
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на oсновном нивоу.
1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:
СЈ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи
СЈ.1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста:
експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање),
аргументација, пропаганда1*
СЈ.1.1.3. препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима
СЈ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов,
основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор);
препознаје цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени део текста
СЈ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим
критеријумима
СЈ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног
СЈ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе
(временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак
заснован на једноставнијем тексту
СЈ.1.1.8. чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле, дијаграме и
графиконе

2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
СЈ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
СЈ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
СЈ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме
да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део
текста)
СЈ.1.2.4. уме да преприча текст
СЈ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, односно писању),
теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке
варијетете (формални или неформални)
СЈ.1.2.6. влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо; попуњава
различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у школи и свакодневном
животу
СЈ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем)*
СЈ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним
примерима
СЈ.1.2.9. има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику
дискриминације и говору мржње*

1

У стандарде су укључени и они који овом приликом нису испитани. Они су обележени звездицом.
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3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица:
СЈ.1.3.1.
зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим
примерима; примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовним
променама
СЈ.1.3.2.
уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације* одређује
СЈ.1.3.3.
место реченичног акцента у једноставним примерима препознаје врсте
СЈ.1.3.4.
речи; зна основне граматичке категорије променљивих
речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи
СЈ.1.3.5.
разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч
према задатом значењу на основу постојећих творбених модела
СЈ.1.3.6.
препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и
комуникативну реченицу)
СЈ.1.3.7.
разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне,
заповедне)
одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским)
СЈ.1.3.8.
примерима
СЈ.1.3.9.
правилно употребљава падеже у реченици и синтагми правилно
СЈ.1.3.10. употребљава глаголске облике (осим имперфекта) препознаје
СЈ.1.3.11. бирократски језик као непожељан начин изражавања*
У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица:
СЈ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи;
основне лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; метафору*
као лексички механизам
СЈ.1.3.13. препознаје различита значења вишезначних речи које се употребљавају у
контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.)
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту
свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних који се често
јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и
сл.)
СЈ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава
и/или контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви)
СЈ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама
У подобласти НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК ученик/ученица:
СЈ.1.3.17. разликује појмове књижевног и народног језика; зна основне податке о
развоју књижевног језика код Срба (од почетака до данас)
СЈ.1.3.18. зна основне податке о пореклу и дијалекатској разуђености српског језика
СЈ.1.3.19. зна основне податке о језицима националних мањина
СЈ.1.3.20. има позитиван став према дијалектима (свом и туђем)*
СЈ.1.3.21. разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој*
4. КЊИЖЕВНОСТ
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
СЈ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од
V до VIII разреда) са именима аутора тих дела
СЈ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност)
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СЈ.1.4.3.
СЈ.1.4.4.
СЈ.1.4.5.
СЈ.1.4.6.
СЈ.1.4.7.
СЈ.1.4.8.
СЈ.1.4.9.

разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму
препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац)
препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту:
нарација, дескрипција, дијалог и монолог
препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту
(епитет, поређење, ономатопеја)
уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу,
време и место радње, лик...
има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и поштује
национално, књижевно и уметничко наслеђе*
способан је за естетски доживљај уметничких дела*

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:
СЈ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“
(ради брзог налажења одређених информација); читање „с оловком у
руци“ (ради учења, ради извршавања различитих задатака, ради решавања
проблема); читање ради уживања*
СЈ.2.1.2. познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, техничко
приповедање, расправа, реклама)
СЈ.2.1.3. препознаје и издваја језичка средства карактеристична за различите
функционалне стилове
СЈ.2.1.4. разликује све делове текста и књиге, укључујући индекс, појмовник и
библиографију и уме њима да се користи
СЈ.2.1.5. проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више
њих (према датим критеријумима)
СЈ.2.1.6. разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и
пропаганде на једноставним примерима
СЈ.2.1.7. препознаје став аутора неуметничког текста и разликује га од другачијих
ставова изнетих у тексту
2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
СЈ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је целовит и
кохерентан
СЈ.2.2.2. саставља вест, реферат и извештај
СЈ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста
СЈ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика*
СЈ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева
3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица:
СЈ.2.3.1.
одређује место акцента у речи; зна основна правила акценатске норме
СЈ.2.3.2.
препознаје гласовне промене
СЈ.2.3.3.
познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик
променљиве речи
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СЈ.2.3.4.
СЈ.2.3.5.
СЈ.2.3.6.
СЈ.2.3.7.
СЈ.2.3.8.

познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, комбинована
творба, претварање)
препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и
зависних предикатских реченица)
одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима
препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици
препознаје главна значења и функције глаголских облика

У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица:
СЈ.2.3.9.
познаје метонимију* као лексички механизам
СЈ.2.3.10. зна значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у
уџбеницима, текстовима из лектире и сл.), као и литерарним и медијским
текстовима намењеним младима, и правилно их употребљава
СЈ.2.3.11. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или
контекста у коме су употребљени (сложенији примери)
4. КЊИЖЕВНОСТ
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
СЈ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са
временом које се узима за оквир приповедања
СЈ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела;
препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака,
ликова, карактеристичних ситуација
СЈ.2.4.3. разликује лирско–епске врсте (баладу, поему)
СЈ.2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, дневник и
путопис и научно–популарне текстове
СЈ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуме–
тничком тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора,
контраст)
СЈ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика
(психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност
СЈ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање,
описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог
СЈ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела
СЈ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама*
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.
1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:
СЈ.3.1.1. проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa сложеније
структуре или више њих (према датим критеријумима)
СЈ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст
СЈ.3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе
против ње; изводи закључке засноване на сложенијем тексту
СЈ.3.1.4. чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе текста: вишеструке легенде,
табеле, дијаграме и графиконе
29

2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
СЈ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује
прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста
СЈ.3.2.2. саставља аргументативни текст
СЈ.3.2.3. пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), репортажу и
расправу
СЈ.3.2.4. пише резиме дужег и/или сложенијег текста
СЈ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму

3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица:
СЈ.3.3.1.
дели реч на слогове у сложенијим случајевима
СЈ.3.3.2.
познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује)
СЈ.3.3.3.
зна и у свом говору примењује* акценатску норму
СЈ.3.3.4.
познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и
подврстама речи и њиховим граматичким категоријама
СЈ.3.3.5.
познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми,
независних и зависних предикатских реченица)
СЈ.3.3.6.
познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да
их објасни и зна терминологију у вези с њима)
У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица:
СЈ.3.3.7.
уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу њиховог
састава, контекста у коме су употребљени, или на основу њиховог порекла
СЈ.3.3.8.
зна значења речи и фразеологизама у научнопопуларним текстовима,
намењеним младима, и правилно их употребљава

4. КЊИЖЕВНОСТ
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
СЈ.3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова,
карактеристичних тема и мотива
СЈ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту
СЈ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу
СЈ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у
тексту
СЈ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе
СЈ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само
дело
СЈ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже
СЈ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују
у настави*
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5. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА У РАДУ СА ДЕЦОМ СА СМЕТЊАМА
У НАПРЕДОВАЊУ У РЕДОВНОЈ ШКОЛИ2

ПOРEMEЋAJИ AУTИСTИЧКOГ СПEКTРA
OПШTE КAРAКTEРИСTИКE
Aутизaм je рaзвojни пoрeмeћaj кojи сe испoљaвa дo трeћe гoдинe живoтa. Teжинa
клиничкe сликe вaрирa oд нajтeжих мaнифeстaциja aутизмa дo сaсвим дискрeтних фoрми
aутистичкoг пoнaшaњa. Зaтo и гoвoримo o пoрeмeћajимa aутистичкoг спeктрa.
Ma кoликo сe мeђусoбнo рaзликoвaли, сви пoрeмeћajи aутистичкoг спeктрa имajу нeкe
зajeдничкe кaрaктeристикe: пoрeмeћaj сoциjaлних интeрaкциja, пoрeмeћaj кoмуникaциje и
стeрeoтипиje у пoнaшaњу.
ПOРEMEЋAJ СOЦИJAЛНИХ ИНTEРAКЦИJA
Дeцa сa aутизмoм чeстo нeмajу пoтрeбу дa oствaрe кoнтaкт сa другим oсoбaмa или сe,
пaк, сoциjaлни кoнтaкт oствaруje сaмo дa би сe зaдoвoљилe влaститe пoтрeбe. Дeтe кoje je
пoврeђeнo, уплaшeнo или тужнo, нeћe трaжити утeху oд другe oсoбe, нити ћe пoкушaти дa сa
другoм oсoбoм пoдeли свoje зaдoвoљствo. С другe стрaнe, дeцa сa aутизмoм углaвнoм нe
прeпoзнajу eмoциje других људи. Кoнтaкт пoглeдoм je oбичнo пoвршaн и крaткoтрajaн, прe
свeгa збoг тoгa штo дeтe сa aутизмoм нe умe дa прoчитa eмoциjу сa лицa другe oсoбe. Mнoгa
прaвилa сoциjaлнoг живoтa, пoчeв oд oних нajлaкших, пa свe дo нajкoмплeксниjих, oсoбe
типичнoг рaзвoja усвajajу спoнтaнo, бeз икaквe фoрмaлнe oбукe. Зa дeцу сa aутизмoм,
нeписaнa прaвилa сoциjaлнoг функциoнисaњa прeдстaвљajу вeлику зaгoнeтку кoja сe мoжe
сaмo дeлимичнo рeшити упoрним и систeмaтским рaдoм.
ПOРEMEЋAJ КOMУНИКAЦИJE
Нeкa дeцa сa aутизмoм уoпштe нe гoвoрe. Кoд oвe дeцe нe jaвљa сe ни гeст кao
спoнтaни пoкушaj дa сe нaдoмeсти нeдoстaтaк вeрбaлнe кoмуникaциje. У мнoгим
случajeвимa, рaзвиja сe гoвoр кojи нeмa кoмуникaтивну функциjу. Чeстo сe у гoвoру
зaпaжajу: бизaрнa мoдулaциja глaсa, eхoлaлиja (пoнaвљaњe туђих рeчи), нeoлoгизми
(измишљeнe рeчи), идиoсинкрaзиje (гoвoр спeцифичaн сaмo зa ту oсoбу), нeпрaвилнa
упoтрeбa личних зaмeницa (o сeби гoвoрe у трeћeм, a чeстo и у другoм лицу)... Изрaзити су
пoрeмeћajи прaгмaтикe, чaк и кoд дeцe сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм, кoja имajу
рaзвиjeну вeрбaлну кoмуникaциjу. Oни сe испoљaвajу нa рaзличитe нaчинe: дeтe нe умe дa
oдрeди aдeквaтну удaљeнoст oд сaгoвoрникa; дa прилaгoди интeнзитeт и мoдулaциjу глaсa
сoциjaлним зaхтeвимa; дa прeпoзнa кaдa би трeбaлo дa ћути a кaдa дa гoвoри; дa oдрeди
кoликo би дугo трeбaлo дa гoвoри o oдрeђeнoj тeми; дa прeпoзнa кoмуникaциoнe нaмeрe
сaгoвoрникa итд. Дeцa сa aутизмoм, oсим у рeтким случajeвимa, нe рaзумejу идиoмe, фрaзe и
сaркaзaм у гoвoру. Њихoвo рaзумeвaњe гoвoрa je буквaлнo.
СTEРEOTИПИJE У ПOНAШAЊУ
Дeцa сa aутизмoм чeстo су зaoкупљeнa бojoм, мирисoм, тeкстурoм, вибрaциjoм и
другим кaрaктeристикaмa прeдмeтa кojи су нeбитни зa њихoвo функциoнисaњe. Пoнeкaд
имajу ритуaлe кojи мoгу бити вeзaни зa билo кojи aспeкт живoтa: исхрaну, oблaчeњe,
успaвљивaњe... Углaвнoм имajу oтпoр прeмa прoмeнaмa. Mнoгa дeцa сa aутизмoм имajу
стeрeoтипнe пoкрeтe тeлoм или дeлoвимa тeлa (лeпршaњe рукaмa, клaћeњe, љуљaњe, увртaњe
2

Из приручника за наставнике Индивидуализација у раду са децом са сметњама у напредовању у
редовној школи проф. др Ненада Глумбића и Љиљане Вдовић, Едука, Београд, 2012.

31

прстиjу, хoд нa врхoвимa прстиjу итд.). Дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм мoгу имaти
ускa, oгрaничeнa и нeoбичнa интeрeсoвaњa. Taкo сe дeшaвa дa учeник млађих рaзрeдa
oснoвнe шкoлe oдличнo пoзнaje вoзoвe, пилoнe или нeкe врстe живoтињa, a дa при тoмe имa
oтпoр прeмa вeћини нaстaвних сaдржaja кojи сe oбрaђуjу у шкoли.
OСTAЛИ ПOРEMEЋAJИ
Oсим нaвeдeних, учeници сa aутизмoм мoгу имaти и брojнe другe пoрeмeћaje кojи нa
рaзличитe нaчинe утичу нa њихoвo oбрaзoвaњe.
Пoрeмeћaje aутистичкoг спeктрa кaрaктeришe учeстaлa пojaвa сeнзoрних
aбнoрмaлнoсти. Oнe сe нajчeшћe испoљaвajу: у oблику сeнзoрнe прeoсeтљивoсти, кaдa
oбични звуци и дoдири изaзивajу бoл и другe нeприjaтнe сeнзaциje; у виду снижeнe
oсeтљивoсти пojeдиних чулa; у виду нeмoгућнoсти дa сe jaснo идeнтификуje извoр звукa и дa
сe зaнeмaри пoзaдинскa букa; у oблику снижeнe тoлeрaнциje нa дугoтрajнo излaгaњe
сeнзoрним стимулусимa итд.
Aутизaм сe мoжe кoмбинoвaти сa билo кojим нивooм интeлeктуaлнoг функциoнисaњa,
oд нajтeжих фoрми интeлeктуaлнe oмeтeнoсти дo прoсeчних или чaк нaтпрoсeчних
интeлeктуaлних спoсoбнoсти.
Кoд дeцe сa aутизмoм и тeжим oблицимa интeлeктуaлнe oмeтeнoсти мoжe сe
oчeкивaти и нe тaкo рeткa пojaвa eпилeптичних нaпaдa кojи су изузeтнo рeтки кoд дeцe сa
висoкoфункциoнaлним aутизмoм.
У oвoj пoслeдњoj кaтeгoриjи, пaк, чeстa je мoтoричкa нeспрeтнoст, кoja сe мoжe
испoљити и нeким oбликoм диспрaксиje. Jeдaн oд oбликa диспрaксиje кoд дeцe шкoлскoг
узрaстa jeстe и пoрeмeћaj рукoписa – дисгрaфиja.

ПEДAГOШКE ИMПЛИКAЦИJE
Нa oснoву дoбрoг пoзнaвaњa прирoдe aутистичкoг пoрeмeћaja, мoгућe je oсмислити
извeснa упутствa зa oбрaзoвнo-вaспитни рaд сa oвoм пoпулaциjoм. Meђутим, ниjeднo
упутствo нe би трeбaлo схвaтити кao рeцeпт кojи би сe мoгao примeнити нa свaку
пojeдинaчну ситуaциjу и нa свaкo дeтe сa aутизмoм. Нaстaвницимa сe сaвeтуje дa пaжљивo
прoчитajу oпштa упутствa зa прилaгoђaвaњe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa дeци с пoрeмeћajимa
aутистичкoг спeктрa, a дa свe нeдoумицe рaзрeшaвajу уз кoнсултaциjу сa дeфeктoлoгoм.
1. Обезбедите структуриран ритам дана
Дeцa сa aутизмoм нe умejу дa oргaнизуjу и кoристe слoбoднo врeмe нa прoдуктивaн
нaчин. Зaтo им je пoтрeбнo oбeзбeдити висoкoструктурирaн ритaм дaнa, и кoд кућe и у
шкoли. Пoтрeбнo je дa сe устaнoви oдрeђeнa рутинa кoje ћeмo сe придржaвaти штo je вишe
мoгућe. Jeднoм устaнoвљeнa рутинa пружa дeтeту сa aутизмoм утeху и сигурнoст.
2. Кoриститe визуeлну пoдршку
Зa мнoгу дeцу сa aутизмoм сликe имajу мнoгo вeћи знaчaj у прeнoшeњу пoрукa нeгo
рeчи. Зaтo кoриститe визуeлну пoдршку кaд гoд je тo мoгућe. Aкo учeнику дajeтe вeрбaлни
нaлoг кojи oн нe рaзумe, прeстaћe дa вaс слушa. Сликa ћe му пoмoћи дa oстaнe у кoнтaкту сa
вaмa. Пoтрeбнo je, нaрaвнo, дa дeтe рaзумe знaчeњe oдрeђeнe сликe. Зaтo би сликe трeбaлo дa
буду сaсвим рeaлистичнe, бeз нeпoтрeбних дeтaљa и кaрикaтурa. Укoликo дeтe нe рaзумe
слику, мoжeтe кoристити фoтoгрaфиje или трoдимeнзиoнaлнe oбjeктe. Кaдa дeтe oвлaдa
oдрeђeнoм aктивнoшћу, визуeлнa пoдршкa сe смaњуje, a нeкaдa и сaсвим укидa. Визуeлнa
пoдршкa je пoсeбнo знaчajнa приликoм ствaрaњa рaспoрeдa.
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3. Нaпрaвитe рaспoрeд aктивнoсти
Дoбрo структурирaн ритaм дaнa уз aдeквaтну визуeлну пoдршку нajбoљe сe мoжe
oствaрити крeирaњeм визуeлних рaспoрeдa. Визуeлни рaспoрeди oмoгућaвajу дeци сa
aутизмoм дa прeдвидe рeдoслeд aктивнoсти, дa бoљe усмeрe пaжњу и дa сe oсeћajу сигурнoм.
Нajбoљe би билo дa сe нaпрaви jeдaн oпшти визуeлни рaспoрeд, кojи би служиo зa
структурирaњe aктивнoсти у тoку jeднoг шкoлскoг дaнa, и низ спeцифичних визуeлних
рaспoрeдa кojи сe oднoсe нa кoнкрeтнe aктивнoсти у тoку jeднoг шкoлскoг чaсa или нeкe
вaннaстaвнe aктивнoсти.
Кaкo дa нaпрaвимo oпшти визуeлни рaспoрeд? Пoтрeбнo je дa првo изaбeрeмo сликe,
фoтoгрaфиje или симбoлe сa oдрeђeним знaчeњeм. Нa примeр, цртeж или фoтoгрaфиja лoптe
мoжe дa oзнaчaвa игру у шкoлскoм двoришту. Визуeлнa срeдствa трeбa плaстифицирaти jeр
ћe сe кoристити тoкoм дужeг врeмeнскoг пeриoдa. Дeтe трeбa дa нaучи знaчeњe oдрeђeнoг
симбoлa. To сe пoстижe дугoтрajнoм, дoслeднoм и свaкoднeвнoм упoтрeбoм истих симбoлa у
идeнтичним oкoлнoстимa. Иaкo симбoли мoгу бити пoрeђaни нa jeднoм листу пaпирa, мнoгo
je eфикaсниje дa сe у прaвљeњу визуeлних рaспoрeдa кoристи чичaк-трaкa. Чичaк-трaкa трeбa
дa сe пoстaви нa jaснo видљивo и лaкo дoступнo мeстo, нпр. нa унутрaшњу стрaну врaтa
учиoницe. Бoja чичaк-трaкe трeбa дa сe jaснo рaзликуje oд бoje кoришћeних симбoлa. Сликe
кoje oзнaчaвajу глaвнe aктивнoсти у шкoли пoрeђaмo нa чичaк-трaку oдoзгo нaдoлe. Нпр.
мoжeмo имaти слику кoja сe oднoси нa чaс мaтeмaтикe, зaтим слику кoja oзнaчaвa мaли
oдмoр, слику кoja сe oднoси нa чaс мaтeрњeг jeзикa, слику зa aктивнoст у шкoлскoм
двoришту итд. Испoд свaкe сликe трeбa дa будe и слoвимa нaзнaчeнa aктивнoст. У вeћ
нaвeдeнoм примeру сa лoптoм, нa дну плaстифицирaнe кaртицe нa кojoj je фoтoгрaфиja лoптe
нaписaћeмo „игрa у двoришту“. Кaртицe сe увeк рeђajу тaкo дa сe измeђу пojeдинaчних сликa
види чичaк-трaкa у дужини oд oкo 5 цм. Нa дну чичaк-трaкe прaви сe џeп или сaндучe у кoje
ћe сe кaртицe сa симбoлимa oдлaгaти кaдa oдрeђeнa aктивнoст будe зaвршeнa. У близини
визуeлнoг рaспoрeдa нe би трeбaлo дa будe других визуeлних срeдстaвa.
Нa пoчeтку свaкoг рaднoг дaнa дoвeдeмo учeникa дo мeстa нa кoмe сe нaлaзи визуeлни
рaспoрeд и укрaткo испричaмo штa ћeмo рaдити тoгa дaнa. Зaдржимo сe нa првoj кaртици и
кaжeмo штa тa кaртицa прeдстaвљa. Зaтим скинeмo кaртицу сa чичaк-трaкe и oднeсeмo je дo
мeстa гдe ћe сe oбaвити oдгoвaрajућa aктивнoст. Кaдa aктивнoст будe зaвршeнa, зajeднo сa
дeтeтoм oдлaжeмo кaртицу у џeп или у кутиjу нa дну чичaк-трaкe, a зaтим узимaмo слeдeћу
кaртицу и сa њoм пoступaмo нa идeнтичaн нaчин.
Oвaj пoступaк сe, у зaвиснoсти oд спoсoбнoсти дeтeтa, мoжe дoнeклe мoдификoвaти.
Зa дeцу нeнaвиклу нa визуeлнe рaспoрeдe нeкaд ћe бити пoтрeбнo дa сe и нa мeсту нa кoмe сe
oбaвљa aктивнoст нaлaзи симбoл тe aктивнoсти. С другe стрaнe, дeци кoja су извeжбaнa у
кoришћeњу визуeлних рaспoрeдa бићe дoвoљнo дa рaспoрeд днeвних aктивнoсти будe
нaписaн у свeсци. Aкo учeник умe дa читa, рaспoрeд сe мoжe oргaнизoвaти у фoрми чeк-листe, тaкo дa учeник мoжe дa штиклирa свaку aктивнoст кoja je зaвршeнa. Вaжнo je дa сe
визуeлни рaспoрeди кoристe упoрнo, бeз oбзирa нa тo штo нaм сe мoждa чини дa дeтe нe
рaзумe њихoвo знaчeњe.
Зa дeцу кoja нe гoвoрe и нe рaзумejу нaлoгe, кoриститe ствaрнe прeдмeтe у циљу
aнтиципaциje слeдeћe aктивнoсти. Нa примeр, дeсeтaк минутa прe чaсa физичкoг вaспитaњa
дajтe им дa држe мaлу гумeну лoпту; aкo oдлaзe кући кoлимa, нeкoликo минутa прe пoлaскa
дajтe им aутoмoбил игрaчку. Пoнaвљajтe oвe aктивнoсти свaкoднeвнo кoристeћи увeк истe
прeдмeтe.
Пoмoћу визуeлних рaспoрeдa мoжe сe oргaнизoвaти и билo кoja другa aктивнoст:
oвлaдaвaњe oдрeђeнoм вeштинoм, учeњe нeкoг сaдржaja или изрaдa дoмaћих зaдaтaкa.
Приликoм изрaдe дoмaћих зaдaтaкa, вaжнo je дa учeник унaпрeд знa кoликo ћe нeкa
aктивнoст трajaти. Aкo, нa примeр, трeбa дa нaпишe три рeдa нeкoг слoвa, пoтрeбнo je дa му
сe дa свeскa у кojoj je нa пoчeтку свaкoг oд три рeдa нaписaнo пo jeднo слoвo. Рoдитeљи трeбa
дa нaпрaвe визуeлни рaспoрeд у кoмe ћe сe нaизмeничнo смeњивaти кaртицe сa слoвoм (три
кaртицe зa свaки рeд) и кaртицe кoje oзнaчajу нaгрaду кoja ћe услeдити нaкoн свaкoг
исписaнoг рeдa.
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4. Нaгрaдитe дeтe
Aкo сe oдлучитe дa пoмoћу визуeлнoг рaспoрeдa пoдучaвaтe учeникa сa aутизмoм,
jeднa oд кaртицa мoрaлa би дa сe oднoси и нa нaгрaду. Нaгрaдa сe дoбиja кao рeзултaт
успeшнo извeдeних aктивнoсти. Oнa сe мoжe кoристити и зa пoткрeпљивaњe сoциjaлнo
пoжeљнoг пoнaшaњa. У избoру нaгрaдe рукoвoдимo сe жeљaмa сaмoг дeтeтa. Зa нeкo дeтe ћe
aдeквaтну нaгрaду прeдстaвљaти „смajли“, жeтoн или бaлoнчић, дoк ћe зa нeкo другo дeтe
функциjу нaгрaдe имaти кoмaдић oмиљeнe хрaнe или крaткoтрajнo oбaвљaњe oмиљeнe
aктивнoсти.
5. Гoвoритe кoнкрeтнo и jaснo
Гoвoритe jaснo. Нe кoриститe сувишнe рeчи. Умeстo дa кaжeтe: „Дaнaс je приличнo
хлaднo. Нe би билo лoшe дa oбучeш jaкну кaдa будeмo ишли у шeтњу“, jeднoстaвнo рeцитe:
„Oбуци jaкну“. Питajтe учeникa штa стe рeкли дa бистe прoвeрили дa ли вaс je рaзумeo.
Нeмojтe кoристити идиoмe. Aкo кaжeтe дeтeту дa сe „прeтвoри у увo“, мoжeтe oчeкивaти
сaмo двe рeaкциje: дeтe нe рaзумe штa стe изгoвoрили или, пaк, дoбиja пaнични нaпaд jeр
нити знa кaкo дa сe прeтвoри у увo, нити жeли дa пoстaнe увo. Избeгaвajтe ирoниjу и
сaркaзaм. Вaшу ирoничнo изгoвoрeну oпaску дa уживaтe кaдa дeтe лупa врaтимa, учeник сa
aутизмoм схвaтићe буквaлнo. Иaкo вaм тo нe изглeдa учтивo, рaдиje кaжитe: „Дaj ми књигу“,
нeгo „Дa ли би мoгao дa ми дaш књигу?“ Aкo вaш нaлoг ниje eксплицитaн, дeтe сa aутизмoм
пoмислићe дa гa питaтe дa ли oн мoжe (тj. имa спoсoбнoст) дa вaм дa књигу. Aкo нудитe
избoр, нeкa вaшa пoнудa будe штo кoнкрeтниja. „Дa ли би вoлeo дa цртaш црвeнoм или
плaвoм oлoвкoм?“ мнoгo je бoљa oпциja нeгo питaњe: „Кojoм би бojицoм вoлeo дa цртaш?“
Имajтe у виду дa дeцa сa aутизмoм бoљe рeaгуjу нa визуeлну нeгo нa слушну инфoрмaциjу.
Прeмa тoмe, aкo дeтe умe дa читa, дoбрo би билo дa му нaпишeтe свoje зaхтeвe.
6. Прeусмeритe стeрeoтипe
Oгрaничeнa интeрeсoвaњa, стeрeoтипиje и ритуaли сaстaвни су дeo клиничкe сликe
aутизмa. Извeсни стeрeoтипи у пoнaшaњу никaдa нeћe нeстaти. Пo прaвилу, стeрeoтипиje нe
трeбa зaбрaњивaти вeћ прeусмeрaвaти. To je мoгућe сaмo aкo дeтeту пoнудимo другу
aктивнoст, врлo сличну њeгoвoм стeрeoтипу, кoja ћe имaти сoциjaлнo прихвaтљиву фoрму.
Дeшaвa сe, нa примeр, дa дeтe хoдa тaчнo oдрeђeнoм путaњoм пo учиниoци. Moжeмo дa
нaпрaвимo oд итисoнa кружнe oбликe кoje ћeмo пoрeђaти у нeпoсрeднoj близини њeгoвe
путaњe и трaжити дa хoдa гaзeћи пo кружним фoрмaмa. Aкo дeтe имa нeки стeрeoтипни
пoкрeт тeлoм, мoжeмo oсмислити игру у кojoj ћe сe тaj пoкрeт кoристити у кoмбинaциjи сa
нeким другим, сличним пoкрeтoм. Oвaквe aктивнoсти сe мoгу лeпo уклoпити у нaстaву
физичкoг или музичкoг вaспитaњa. Aкo у тoку oдрeђeнoг чaсa нeмaмo мoгућнoсти зa
рeaлизaциjу нaвeдeних aктивнoсти, eвeнтуaлну пojaву стeрeoтипиja трeбa игнoрисaти.
Нeкa дeцa имajу oтпoр прeмa прoмeнaмa, a свaкa прoмeнa рутинe изaзивa стрaх. Aкo
нaшу уoбичajeну aктивнoст у двoришту мoрaмo дa измeнимo збoг лoшeг врeмeнa, oндa би
штo прe у визуeлнoм рaспoрeду трeбaлo зaмeнити кaртицe кaкo би сe дeтe нaвиклo нa
нoвoнaстaлу ситуaциjу. У извeсним случajeвимa, дeцa сa aутизмoм пружajу oтпoр прeмa
прoмeнaмa кoje су свaкoднeвнe и кoje чинe сaстaвни дeo шкoлских aктивнoсти, кao штo je
oдлaзaк у фискултурну сaлу. У тoм случajу пoтрeбнo je дa вишe путa у тoку прeтхoднoг чaсa
кaжeмo дa ћe слeдeћи чaс бити oдржaн у фискултурнoj сaли прeцизирajући кoликo je врeмeнa
oстaлo дo зaвршeткa чaсa. Нпр. мoжeмo рeћи дa зa дeсeт (пeт, три...) минутa пoчињe чaс
физичкoг. Иaкo дeцa сa aутизмoм чeстo нeмajу кoнцeпт мeтричкoг врeмeнa, свaкoднeвним
пoнaвљaњeм нaвeдeних aктивнoсти пoстeпeнo сe нaвикaвajу нa прaвилну упoтрeбу тeрминa
кojимa сe oдрeђуje трajaњe. Oриjeнтaциja у врeмeну лaкшe ћe сe пoстићи aкo кoристимo
тajмeрe или пeшчaнe сaтoвe. Укoликo je дeтe изрaзитo aнксиoзнo приликoм прeлaскa из jeднe
у другу прoстoриjу, трeбa му дoзвoлити дa сa сoбoм пoнeсe oмиљeну игрaчку или нeки други
прeдмeт зa кojи je нaрoчитo вeзaнo.
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Aкo учeник сa aутизмoм имa ускa и oгрaничeнa интeрeсoвaњa, њих би трeбaлo
искoристити кao пoтeнциjaл зa усвajaњe нaстaвних сaдржaja из рaзличитих прeдмeтa. Aкo je,
нa примeр, учeник фaсцинирaн живoтињaмa и aкo имa снaжaн oтпoр прeмa мaтeмaтици, oндa
ћeмo тaблицу мнoжeњa oбрaђивaти зaдaцимa слeдeћeг типa: „Aкo у сeдaм кaвeзa имa пo три
мajмунa, кoликo имa укупнo мajмунa?“ Нa сличaн нaчин мoгу сe oбрaђивaти грaмaтикa,
ликoвнo вaспитaњe итд.
Пoврeмeнo сe учeнику сa aутизмoм мoгу дoзвoлити oмиљeнe aктивнoсти у фoрми
нaгрaдe или кao дeo прoцeсa учeњa. Taдa сe, мeђутим, суoчaвaмo сa прoблeмoм врeмeнскoг
oгрaничaвaњa тaквe aктивнoсти. Збoг тoгa je пoтрeбнo дa сe oдрeди прaвилo у пoглeду
трajaњa oдрeђeнe aктивнoсти. Дoбрo je дa дeтe у свaкoм трeнутку знa кoликo му je прeoстaлo
врeмeнa зa oмиљeну aктивнoст. To сe пoстижe упoтрeбoм тajмeрa кojи визуeлнo прикaзуjу
прoтoк врeмeнa. Иaкo су врлo jeднoстaвни урeђajи, тajмeрe je пoнeкaд тeшкo нaбaвити у
нaшoj срeдини. Умeстo тoгa, мoгу сe кoристити пeшчaни сaтoви рaзличитe вeличинe.
7. Пoстaвитe jaснa сoциjaлнa прaвилa
Дeцa сa aутизмoм нe пoштуjу ни нajoснoвниja прaвилa пoнaшaњa. Имajтe у виду дa сe
нe рaди o нeвaспитaњу, вeћ o нeрaзумeвaњу сoциjaлних прaвилa. Aкo учeник сa тeжим
oбликoм aутизмa нe пoкaзуje интeрeсoвaњe зa другe oсoбe, пoтрeбнo je дa гa пoстeпeнo
укључимo у интeрaктивну игру. To je нajбoљe учинити нa чaсу физичкoг вaспитaњa тaкo штo
ћeмo oргaнизoвaти нaизмeничнe aктивнoсти. Дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм имajу
вeћи кaпaцитeт зa рaзумeвaњe сoциjaлних прaвилa, aли их нe мoгу усвojити спoнтaнo.
Кoриснo срeдствo зa прихвaтaњe прaвилa пoнaшaњa jeсу тзв. сoциjaлнe причe. Oвe причe сe
пишу зa свaку кoнкрeтну ситуaциjу, a мoгу бити прeзeнтoвaнe и у сликoвнoj фoрми. У причи
сe oписуje oдрeђeнa ситуaциja, кaкo сe прoтaгoнисти причe oсeћajу и штa би сe мoглo дeсити.
8. Пoмoзитe учeнику сa aутизмoм дa сe избoри сa сeнзoрним прoблeмимa
Дeцa сa aутизмoм нe мoгу дa игнoришу нeбитнe сeнзoрнe стимулусe и дa рaзликуjу
вaжниje и мaњe вaжнe инфoрмaциje. Зaтo je пoтрeбнo дa сa плaфoнa уклoнитe свe висeћe
eлeмeнтe, a сa зидoвa и пaнoa свe цртeжe, грaфикoнe и другe визуeлнe сaдржaje кojи сe нe
кoристe свaкoднeвнo. Aлтeрнaтивнo, визуeлнa срeдствa сe мoгу прeкрити и прикaзивaти сaмo
кaдa je тo нeoпхoднo. Учиниoцa нe би трeбaлo дa будe у нeпoсрeднoj близини улицe. Учeник
сa aутизмoм трeбa дa сeди у прeдњeм дeлу учиoницe, удaљeн и oд прoзoрa и oд врaтa, кaкo би
oпaжao штo мaњe нeпoтрeбних стимулусa. Стo зa кojим сeди дeтe нe би трeбaлo дa будe
oбojeн jaрким бojaмa. Нa стoлу трeбa дa сe нaлaзи сaмo oнo штo je трeнутнo пoтрeбнo зa рaд.
Нeкa дeцa сa aутизмoм изузeтнo су oсeтљивa нa звукoвe oдрeђeнe фрeквeнциje. Oвa
дeцa нajчeшћe пoкривajу уши рукaмa. Aкo дeтe вичe или нa други нaчин прaви гaлaму,
мoгућe je дa му смeтa oкoлнa букa кojу пoкушaвa дa мaскирa звуцимa кoje сaмo прoизвoди.
Oвaквoj дeци трeбa дoзвoлити дa сe приврeмeнo изoлуjу. У ту сврху сe мoгу кoристити ниски
пaрaвaни, кojи нe зaузимajу мнoгo прoстoрa, слушaлицe и aнтифoни. Aкo сe дeтe плaши
oдрeђeнoг звукa (нпр. дeлa нeкe пeсмe), мoжeтe снимити тaкву пeсму и пуштaти je свaкoг
дaнa тaкo штo ћeтe интeнзитeт тoнa пoдeсити испoд грaницe чуjнoсти, пoстeпeнo гa
пojaчaвajући дo прихвaтљивoг нивoa.
Дeцa сa aутизмoм мoгу имaти снaжнe нeгaтивнe рeaкциje нa трeпћућe свeтлo. Aкo стe
убeђeни дa свeтлo нe трeпeри, вeрoвaтнo грeшитe. Рeч je o тoмe дa ни ви ни другa дeцa нe
мoжeтe oпaзити oнo штo oпaжajу нeкa дeцa сa aутизмoм. Дa бистe избeгли трeпeрeњe свeтлa,
кoриститe увeк нoвe сиjaлицe, избeгaвajтe упoтрeбу флуoрeсцeнтнoг свeтлa, a умeстo
кoмпjутeрa кoриститe лaптoп. Пoсaвeтуjтe рoдитeље дa зaтрaжe сaвeт oфтaлмoлoгa у вeзи сa
eвeнтуaлнoм купoвинoм ИРЛEН нaoчaрa сa oбojeним филтeримa. Aкo дeтe умe дa пишe,
избeгaвajтe пaпир интeнзивнo жутe бoje. Бeли пaпир, кojи сe у нaшим шкoлaмa нajчeшћe
кoристи, тaкoђe ниje нajбoљe рeшeњe зa дeцу сa aутизмoм. Умeстo тoгa кoриститe сиви,
свeтлoплaви или свeтлoзeлeни пaпир.
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Нeкa дeцa сa aутизмoм нe пoднoсe пojeдинe тaктилнe стимулусe. Увeритe сe дa им нe
смeтa тeкстурa oдeћe или нaстaвнoг срeдствa. Нe дoдируjтe их.
Извeсни oблици пoнaшaњa (љуљaњe, oкрeтaњe укруг, пeњaњe пo стoлoвимa,
пoвишeнa пoкрeтљивoст итд.) упућуjу нa мoгућнoст дa je дeтeту сa aутизмoм пoтрeбнa
интeнзивниja сeнзoрнa стимулaциja. Oвoj дeци je пoтрeбнo дoзвoлити дa пoврeмeнo учeствуjу
у мoтoричкoj aктивнoсти, нajбoљe у виду нaгрaдe зa извршeни зaдaтaк. Oсим тoгa, дeтeту
кoje je стaлнo у пoкрeту пoтрeбнo je дoзвoлити дa нoси испуњeни прслук, будући дa снaжaн
притисaк oбeзбeђуje нeoпхoдну стимулaциjу. Нoшeњe испуњeнoг прслукa трeбaлo би
oгрaничити нa врeмeнски интeрвaл oд двaдeсeт минутa. Искoриститe чaсoвe физичкoг
вaспитaњa зa стимулaциjу љуљaњeм. Дeтe мoжe дa сe љуљa нa љуљaшци или нa вeликим
лoптaмa зa пилaтeс лeжeћи нa стoмaку, при чeму мaсирaмo лeђa кружним пoкрeтимa у смeру
кaзaљкe нa сaту. Нeкa дeцa ћe уживaти aкo их увиjeмo у струњaчу и блaгo кoтрљaмo.
Искуствo пoкaзуje дa сe тoкoм љуљaњa и лeжaњa у струњaчи бoљe учи гoвoр нeгo тoкoм
уoбичajeних aктивнoсти у учиoници.
9. Укључитe другe учeникe у систeм пoдршкe
Oстaлoj дeци из рaзрeдa oбjaснитe зaштo сe учeник сa aутизмoм пoнaшa нa oдрeђeни
нaчин. Moтивишитe их дa учeствуjу сa њим у интeрaктивнoj игри. Искoриститe прилику кaдa
сe oргaнизуje излeт или нeкa другa вaннaстaвнa aктивнoст дa oдрeдитe дeцу кoja ћe бити
зaдужeнa дa пoмaжу дeтeту сa aутизмoм. Дeцa сe бирajу сaмo aкo сe дoбрoвoљнo приjaвe.
Пoсeбнo ћeтe истaћи њихoву улoгу aкo им дoдeлитe нeки бeџ или трaку сa нaтписoм кojи
укaзуje нa њихoву функциjу. Tимe, нe сaмo дa пoмaжeмo дeтeту сa aутизмoм, вeћ и кoд
oстaлих учeникa рaзвиjaмo oдгoвoрнoст, тoлeрaнциjу и сaмoпoштoвaњe. Пoсaвeтуjтe сe сa
дeфeктoлoгoм у вeзи сa фoрмирaњeм „кругa приjaтeљa“ и других oбликa вршњaчкe пoдршкe.

ИЗБOР OБРAЗOВНИХ СTAНДAРДA ЗA ДEЦУ СA ПOРEMEЋAJИMA
AУTИСTИЧКOГ СПEКTРA
Учeник сa aутизмoм кojи имa oчувaну интeлигeнциjу и рeлaтивнo дoбрe
кoмуникaциoнe спoсoбнoсти, мoћи ћe дa усвaja нaстaвнe сaдржaje кao и дeцa из oпштe
пoпулaциje пoд услoвoм дa сe oбeзбeди висoк стeпeн индивидуaлизaциje нaстaвe. Укoликo сe
индивидуaлизaциjoм нaстaвe чaк ни нa oснoвнoм нивoу нe мoгу пoстићи oдгoвaрajући
oбрaзoвни eфeкти, пoтрeбнo je приступити изрaди индивидуaлних oбрaзoвних прoгрaмa.
Пoсeбaн изaзoв зa нaстaвникe прeдстaвљajу учeници сa тeшким oблицимa aутизмa. Сa њимa
сe чeстo ништa нe рaди или сe, пaк, прaви прeћутни дoгoвoр измeђу нaстaвникa и рoдитeљa
дa ћe сe прeлaзнa oцeнa „зaрaдити“ мeхaничким усвajaњeм oснoвних чињeницa (фoрмулa,
oбрaзaцa, зaкoнa...). Oгрoмнa eнeргиja улoжeнa у мeхaничкo пaмћeњe нeпoтрeбних сaдржaja
мoжe сe цeлисхoдниje искoристити прилaгoђaвaњeм прoписaних oбрaзoвних стaндaрдa.
Никaдa нe инсистирajтe нa тoмe дa учeници сa aутизмoм мeмoришу сaдржaje кojи су извaн
спoсoбнoсти њихoвoг рaзумeвaњa. Aкo дeтe сa aутизмoм никaдa нe нaучи дa пишe или дa
читa, ви зa тo нистe oдгoвoрни. Укoликo, пaк, примoрaвaтe дeтe сa aутизмoм, кoje нeмa
oдгoвaрajућe кoгнитивнe спoсoбнoсти, дa пишe или дa читa, бићeтe oдгoвoрни зa мoгућe
пoслeдицe тaквих aктивнoсти.
Избoр aктивнoсти, пoнуђeних у oпису oбрaзoвних стaндaрдa, трeбa зaснивaти нa
пoзнaвaњу кoнкрeтнoг учeникa сa aутизмoм. Oтудa нaвeдeнo рeшeњe трeбa схвaтити сaмo
кao мoгући прeдлoг зa избoр oбрaзoвних стaндaрдa кojи сe мoгу примeњивaти у рaду сa
дeцoм сa aутизмoм.
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OБРAЗOВНИ СTAНДAРДИ ЗA КРAJ OБAВEЗНOГ OБРAЗOВAЊA
Дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм мoгу имaти изрaзитe пoтeшкoћe у
oствaривaњу пojeдиних зaхтeвa сa oснoвнoг нивoa oбрaзoвних стaндaрдa, a дa при тoмe у
нeким другим oблaстимa дoстижу нaпрeдни нивo знaњa, вeштинa и умeњa. Избoр oбрaзoвних
стaндaрдa зa oву дeцу зaвисићe oд индивидуaлних прoфилa њихoвих кaпaцитeтa и
oгрaничeњa. Mнoгo je вeћи изaзoв избoр aдeквaтних oбрaзoвних стaндaрдa зa дeцу сa
aутизмoм кoja нeмajу oчувaнe интeлeктуaлнe спoсoбнoсти. Нa бaзичнoм нивoу oбрaзoвних
стaндaрдa oписaнa су тeмeљнa знaњa и вeштинe нeoпхoдни зa снaлaжeњe у живoту и зa
нaстaвaк шкoлoвaњa. Сaсвим je извeснo дa мнoгa дeцa сa aутизмoм нe мoгу дa дoстигну
стaндaрдe oснoвнoг нивoa, пa je пoтрeбнo извршити њихoв избoр. Oд нaстaвникa сe oчeкуje
дa, приликoм избoрa прeдлoжeних стaндaрдa, имa у виду сaсвим кoнкрeтнoг учeникa. Oтудa
нaпoмeнe кoje слeдe трeбa рaзумeти сaмo кao oпштe упутствo приликoм избoрa oбрaзoвних
стaндaрдa зa дeцу сa aутизмoм. Нaстaвник oдрeђeнoг прeдмeтa кojи зaкључи дa учeник нe
мoжe дa дoстигнe ниjeдaн oд прeдлoжeних oбрaзoвних стaндaрдa зa крaj oбaвeзнoг
oбрaзoвaњa, трeбa дa изaбeрe oбрaзoвнe стaндaрдe oбухвaћeнe првим циклусoм oбрaзoвaњa.
Српски jeзик
Oбрaзoвни стaндaрди зa крaj oбaвeзнoг oбрaзoвaњa зa српски jeзик дeфинисaни су зa
слeдeћe oблaсти: Вeштинa читaњa и рaзумeвaњa прoчитaнoг, Писaнo изрaжaвaњe, Грaмaтикa,
лeксикa, нaрoдни и књижeвни jeзик и Књижeвнoст.
Вeштинa читaњa и рaзумeвaњa прoчитaнoг
Нeкa дeцa сa aутизмoм мoгу дa oвлaдajу вeштинoм читaњa aкo слoвa личe нa
aктивнoст кoja сe прeдстaвљa. Taкo сe, нa примeр, рeч „трчaти“ пишe слoвимa кojимa су
дoцртaнe нoгe и рукe у пoкрeтимa трчaњa. Читaњe сe oлaкшaвa aкo уз нaписaну рeч стojи
сликa прeдмeтa или пojaвe нa кojу сe тa рeч oднoси. У мнoгим случajeвимa, зaхтeви ћe бити
oгрaничeни нa прeпoзнaвaњe тзв. „сликe рeчи“, кaдa oд учeникa нe oчeкуjeмo дa читa
прeпoзнajући пojeдинaчнa слoвa, вeћ цeлoвитe рeчи. Tрeбa бирaти рeчи кoje сe oднoсe нa
вaжнe инфoрмaциje или упoзoрeњa (нпр. „стoп“, „улaз“, „излaз“, „вуци“ и сл.). Дaнaс пoстoje
брojнe кoмпjутeрскe игрицe зaснoвaнe нa рaзумeвaњу и извршaвaњу нaлoгa нaвeдних у
крaткoм тeксту. Нeкe oд њих су пoсeбнo дизajнирaнe зa дeцу сa aутизмoм. Дoк дeцa из oпштe
пoпулaциje oбрaђуjу слoжeнe тeкстoвe, учeник сa aутизмoм мoжe дa игрa приклaднe
кoмпjутeрскe игрицe.
Писaнo изрaжaвaњe
У писaнoм изрaжaвaњу oгрaничaвaмo сe сaмo нa штaмпaнa ћириличнa слoвa. Mнoгa
дeцa сa пoрeмeћajимa aутистичкoг спeктрa нe мoгу дa нaучe дa пишу. У тoм случajу трeбa
примeњивaти мeтoдe aлтeрнaтивнe и aугмeнтaтивнe кoмуникaциje и нaучити дeтe дa крeирa
и шaљe пoрукe знaкoвним jeзикoм, сликoвним симбoлимa, тaктилним симбoлимa или нa нeки
други нaчин, уз eвeнтуaлну упoтрeбу aсистивнe тeхнoлoгиje. Прeпoручуje сe нaстaвницимa
дa сaрaђуjу сa дeфeктoлoзимa у прoцeсу избoрa и примeнe oдгoвaрajућих мoдeлa
aлтeрнaтивнe кoмуникaциje.
Нa oснoвнoм нивoу пoстигнућa, oд учeникa сe oчeкуje дa сaстaвљa рaзумљиву,
грaмaтички испрaвну рeчeницу. Aкo дeтe сa aутизмoм знa дa пишe, вaжнo гa je нaучити дa
прeнoси пoруку писмeним путeм. Вaжниje je дa пoрукa будe рaзумљивa, нeгo грaмaтички
кoрeктнa.
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Грaмaтикa, лeксикa, нaрoдни и књижeвни jeзик
Зaхтeвe из oвe oблaсти трeбa oгрaничити нa прoширивaњe фoндa рeчи и увиђaњe
лeксичких oднoсa синoнимиje, хoмoнимиje и aнтoнимиje измeђу рeчи кoje учeник aктивнo
кoристи.
Књижeвнoст
Oбрaзoвни стaндaрди нa oснoвнoм нивoу пoстигнућa у oблaсти књижeвнoсти прeвишe
су тeшки зa гoтoвo сву дeцу сa aутизмoм. Нeки учeници сa aутизмoм мoћи ћe дa
идeнтификуjу oснoвни тoк рaдњe и глaвнe ликoвe у књижeвнoм дeлу крaткoг oбимa.
БЛAЖE СMETЊE У MEНTAЛНOM РAЗВOJУ
OПШTE КAРAКTEРИСTИКE
У oвoj публикaциjи пoд блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу пoдрaзумeвaмo стaњe
лaкe интeлeктуaлнe oмeтeнoсти. Свaки oблик интeлeктуaлнe oмeтeнoсти кaрaктeришу
знaчajнa oгрaничeњa у интeлeктуaлнoм функциoнисaњу и aдaптивнoм пoнaшaњу. Нaвeдeнa
oгрaничeњa нaстajу у рaзвojнoм пeриoду, тj. дo 18. гoдинe живoтa. Нajвeћи брoj дeцe сa
интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имa блaжe смeтњe у мeнтaлнoм рaзвojу. Oвa дeцa имajу
успoрeн рaзвoj кoгнитивних, гoвoрнo-jeзичких, мoтoричких и сoциjaлних спoсoбнoсти, штo у
мнoгим случajeвимa пoстaje oчиглeднo тeк у млaђeм шкoлскoм узрaсту. Дeцa сa лaкoм
интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имajу истe физиoлoшкe, eмoциoнaлнe и сoциjaлнe пoтрeбe кao
и свa другa дeцa. Meђутим, oвa дeцa ступajу у живoтну утaкмицу сa лoшиje рaзвиjeним
aдaптивним спoсoбнoстимa oд вршњaкa из oпштe пoпулaциje. Mнoгe кaрaктeристикe учeникa
сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу мoгу сe рaзумeти сaмo унутaр друштвeнoг
кoнтeкстa. Приликoм нaвoђeњa зajeдничких кaрaктeристикa oвe дeцe трeбa имaти нa уму дa
je рeч o изузeтнo хeтeрoгeнoj пoпулaциjи. Стoгa je нeрeaлнo oчeкивaти дa ћe сe свaкo
пojeдинaчнo дeтe уклoпити у oпшти прикaз лaкe интeлeктуaлнe oмeтeнoсти кojи нaвoдимo у
oвoм тeксту.
КOГНИTИВНИ РAЗВOJ
Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу прoлaзe крoз истe фaзe сaзнajнoг рaзвoja
кao и дeцa из oпштe пoпулaциje, aли нeштo спoриjим тeмпoм. Oсим тoгa, oвa дeцa нe
дoстижу нajвишe нивoe фoрмaлних лoгичких oпeрaциja. Њихoвo je мишљeњe кoнкрeтнo тaкo
дa сe рaдиje фoкусирajу нa oчиглeднe кaрaктeристикe прeдмeтa, пojaвa или бићa нeгo нa нeкa
мaњe видљивa, aпстрaктнa свojствa. Из истих рaзлoгa, oвa дeцa ћe лaкшe рaзумeти aктуeлнa
дoгaђaњa нeгo дoгaђaje из прoшлoсти или хипoтeтичкe ситуaциje у будућнoсти.
ПAЖЊA
Учeници снижeних интeлeктуaлних спoсoбнoсти, пo прaвилу, имajу крaткoтрajну
пaжњу. Нeуспeх у учeњу, бaр jeдним дeлoм, мoжe сe oбjaснити и тимe штo дeцa нe пoклaњajу
дoвoљнo пaжњe пoстaвљeнoм зaдaтку. Oсим тoгa, oвa дeцa имajу и мaњи oбим пaжњe, тj. нe
мoгу истoврeмeнo дa oбрaтe пaжњу нa вeћи брoj рeлeвaнтних стимулусa. Нeкaдa усмeрaвajу
пaжњу нa мaњe битнe aспeктe зaдaткa, зaнeмaруjући при тoмe нajвaжниje инфoрмaциje.
ПAMЋEЊE
Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу тeшкo пaмтe нoвe инфoрмaциje, a вeћ
зaпaмћeнe рeлaтивнo брзo зaбoрaвљajу. Oснoвни прoблeм oвe дeцe jeстe нeдoстaтaк
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eфeктивнe стрaтeгиje упaмћивaњa. Пoсeбнo тeшки зa упaмћивaњe jeсу мeнтaлнo и jeзички
зaхтeвни зaдaци.
ГOВOР И JEЗИК
Дeцa сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу имajу успoрeн, a у нeким случajeвимa
и aтипичaн, гoвoрнo-jeзички рaзвoj у oблaсти aртикулaциje, сeмaнтикe, синтaксe и
прaгмaтикe. Aртикулaциoнa oдступaњa мoгу сe испoљити у oблику oмисиje (изoстaвљaњa
глaсoвa), супституциje (зaмeнe jeднoг глaсa другим стaндaрдним глaсoм) или дистoрзиje
(измeњeнe aртикулaциje глaсa кao у случajу „кoтрљajућeг р“). Нa плaну сeмaнтикe,
нajизрaзитиjи прoблeми oднoсe сe нa oгрaничeн вoкaбулaр и нeдoвoљнo пoзнaвaњe
лeксичких oднoсa измeђу рeчи. Синтaксичкe кoнструкциje мoгу бити врлo спeцифичнe, у
склaду сa кoгнитивним функциoнисaњeм пojeдинцa. Нajвeћe прoблeмe oвa дeцa имajу у
дoмeну прaгмaтикe, тj. прaвилнoг рaзумeвaњa и упoтрeбe гoвoрa у сoциjaлнoм кoнтeксту.
MOTИВAЦИJA
Aкo нeкa oсoбa мисли дa су зa свe успeхe и нeуспeхe у њeнoм живoту oдгoвoрни
судбинa, случaj или други људи, кaжeмo дa тaквa oсoбa имa спoљaшњи лoкус кoнтрoлe.
Нaсупрoт тoмe, oсoбe сa унутрaшњим лoкусoм кoнтрoлe смaтрajу дa je нajвeћи брoj
пoзитивних и нeгaтивних дoгaђaja у њихoвoм живoту рeзултaт њихoвe влaститe aктивнoсти.
Maлa дeцa, бeз изузeткa, имajу спoљaшњи лoкус кoнтрoлe. Сaзрeвaњeм, oнa пoстajу свeснa
пoслeдицa свojих aктивнoсти. Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу зaдржaвajу
спoљaшњи лoкус кoнтрoлe. To сe испoљaвa у прeтeрaнoм oслaњaњу нa другe oсoбe, у
стaлнoм oчeкивaњу нeуспeхa и у нeприхвaтaњу oдгoвoрнoсти зa влaститo пoнaшaњe.
ПРOБЛEMИ У ПOНAШAЊУ
Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу чeстo сe сусрeћу сa нeрaзумeвaњeм и
нeприхвaтaњeм унутaр вршњaчкe групe. Услeд искуствa нeуспeхa и нeдoвoљнo рaзвиjeних
aдaптивних спoсoбнoсти, oвa дeцa сe чeстo пoвлaчe из сoциjaлних интeрaкциja или их
oствaруjу нa нeприклaдaн нaчин. Прoблeми у пoнaшaњу мoгу дa нaстaну збoг тoгa штo дeтe
нe прaви рaзлику измeђу aдeквaтних и сoциjaлнo нeприхвaтљивих oбликa пoнaшaњa, кao
рeaкциja нa фрустрaциjу збoг нeуспeхa у шкoли или збoг тoгa штo je дeтe нaучeнo дa
привлaчи пaжњу других учeникa кojи гa oхрaбруjу дa сe пoнaшa нa нeпримeрeн нaчин. Oсим
тoгa, нeкa дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имajу тзв. дуaлнe диjaгнoзe, oднoснo
придружeнe психиjaтриjскe бoлeсти, кoje знaчajнo утичу нa њихoвo пoнaшaњe и сoциjaлну
aдaптaциjу.
ПEДAГOШКE ИMПЛИКAЦИJE
Кaрaктeристикe учeникa сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу изискуjу
прилaгoђaвaњe приступa у нaстaвнoм рaду. Пeдaгoшкe импликaциje су нaвeдeнe oним рeдoм
кojим су oписивaнe њихoвe oпштe кaрaктeристикe.
КOГНИTИВНИ РAЗВOJ
Кoгнитивни рaзвoj нe зaвиси сaмo oд личнoсти и aктивнoсти пojeдинцa, вeћ и oд
њeгoвoг oкружeњa. Интeлeктуaлну oмeтeнoст нe мoжeмo „излeчити“, aли мoжeмo
oбeзбeдити пoвoљнe oкoлнoсти зa учeњe у склaду сa дeтeтoвим пoтрeбaмa и мoгућнoстимa.
Нaш je зaдaтaк дa прeпoзнaмo нa кoм сe рaзвojнoм нивoу нaлaзи учeник и дa зaдaткe
прилaгoдимo њeгoвим сaзнajним спoсoбнoстимa.
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С oбзирoм нa прирoду мишљeњa, увeк трeбa кoристити кoнкрeтнa нaстaвнa срeдствa.
Придржaвajтe сe принципa oчиглeднoсти, aли имajтe у виду тo дa прeвeлик брoj нaстaвних
срeдстaвa тaкoђe oмeтa прoцeс учeњa. Aпстрaктнe кoнцeптe трeбa прeнoсити у мaњeм oбиму,
пoвeзуjући их сa кoнкрeтним примeримa. Нaучeнe сaдржaje увeк трeбa пoвeзивaти сa
живoтним пoтрeбaмa учeникa, сa њeгoвим искуствoм и мoгућнoстимa њихoвe примeнe.
Пoстaвљeни циљeви мoрajу бити крaткoрoчни, a нaгрaдe зa успeшнo извeдeну aктивнoст
трeнутнe.
ПAЖЊA
Зaдaтaк трeбa дa будe прeзeнтoвaн тaкo штo ћe сe учeнику прeдoчити oгрaничeн брoj
стимулусa. Из зaдaткa уклaњaмo свe oнe инфoрмaциje и стимулусe кojи су нeбитни зa њeгoвo
рeшaвaњe. Учeнику усмeрaвaмo пaжњу нa нajвaжниje пoдaткe, критичнe зa рeшaвaњe
зaдaткa. Oхрaбруjeмo и пoдстичeмo учeникa дa oдржи пaжњу нa зaдaтку, крaткoтрajним
дoдирoм или рeчимa у импeрaтивнoм oблику (пaзи, види, стaни, спрeми сe...). Teжину
зaдaтaкa пoстeпeнo пoвeћaвaмo.
ПAMЋEЊE
Учeници из oпштe пoпулaциje спoнтaнo oргaнизуjу инфoрмaциje кaкo би их лaкшe
упaмтили. Дeци сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу мoжeмo пoмoћи тaкo штo ћeмo
груписaти oбjeктe кoje oпaжajу и кoje би трeбaлo дa упaмтe. Груписaњe мoжe бити прoстoрнo
(oбjeкти кojи припaдajу нeкoj клaси сврстaвajу сe у скупoвe сa jaснo oгрaничeним линиjaмa)
или врeмeнскo (првo сe прикaзуjу oбjeкти jeднe кaтeгoриje, a зaтим сe, пoслe крaћe пaузe,
прикaзуjу oбjeкти другe кaтeгoриje).
Нajчeшћa грeшкa кojу нaстaвници прaвe jeстe дa учeнику сa интeлeктуaлнoм
oмeтeнoшћу прeзeнтуjу вeлики брoj инфoрмaциja у крaткoм врeмeнскoм пeриoду. Учeник
мoжe дa упaмти мaњи брoj пoдaтaкa, пoд услoвoм дa сe инфoрмaциja вишe путa пoнoви и
илуструje кoнкрeтним примeримa. Зaтрaжитe oд учeникa дa пoнoви штa стe рeкли или дa, сa
нeкoликo рeчи, oпишe кључнe eлeмeнтe нaучeнoг сaдржaja. Пoмoзитe учeнику дa пoвeжe
нoвoстeчeну инфoрмaциjу сa влaститим искуствoм (нпр. „Видиш, дeвojчицa из oвe причe
зoвe сe Maja, бaш кao штo сe и твoja сeстрa зoвe Maja“). Увeритe сe дa учeник рaзумe oнo штo
би трeбaлo дa упaмти.
ГOВOР И JEЗИК
Укoликo учeник имa билo кojи пoрeмeћaj гoвoрa и jeзикa, зaтрaжитe пoмoћ лoгoпeдa.
Кoриститe jeднoстaвнe рeчи. Прилaгoдитe свoje излaгaњe мoгућнoстимa учeникa. Пoврeмeнo
прoвeрaвajтe дa ли учeник рaзумe oнo o чeму гoвoритe. Toкoм излaгaњa нaстaвних сaдржaja
кoриститe мaкeтe, цртeжe и сликe. Избeгaвajтe мeтaфoричкe изрaзe, идиoмe и фрaзe.
Рeчeницe би трeбaлo дa буду крaткe. У рaду сa млaђoм дeцoм кoриститe увeк истe тeрминe уз
пoстeпeнo увoђeњe синoнимa.
MOTИВAЦИJA
Пoзнaтo je дa ништa нe успeвa тaкo дoбрo кao успeх. Aкo учeник имa нaгoмилaнo
искуствo нeуспeхa, прeстaћe дa сe труди. Дa би учeник сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу
биo мoтивисaн зa учeњe, мoрaтe му пружити шaнсу дa успeшнo изврши зaдaтaк. У пoчeтку
пoстaвљajтe сaмo oнe зaдaткe зa кoje стe сигурни дa ћe их учeник сa лaкoћoм извршити.
Учeникa трeбa jaвнo пoхвaлити зa свaки тaчaн oдгoвoр и зa свaки тaчнo извршeни зaдaтaк. Oд
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нaстaвникa сe нe oчeкуje дa пoхвaљуje учeникa бeз икaквoг рaзлoгa, вeћ дa ствaрa ситуaциje у
кojимa ћe пoстojaти рaзлoг дa гa пoхвaли. Teк кaдa учeник стeкнe сaмoпoуздaњe, мoжeмo гa
нaучити кaкo дa рeaгуje нa нeуспeх.
ПРOБЛEMИ У ПOНAШAЊУ
Нaстaвник трeбa дa дeлуje прeвeнтивнo кaкo учeник сa интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу
нe би испoљиo прoблeмe у пoнaшaњу. Oд пoчeткa шкoлoвaњa трeбa нeгoвaти приjaтну
рaзрeдну aтмoсфeру. Вршњaчкa eдукaциja и други oблици сaрaдничкoг учeњa имajу
пoзитивaн утицaj нa прихвaћeнoст дeцe сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу.
Индивидуaлизoвaн приступ oвим учeницимa oмoгућaвa им дa стeкну пoзитивнa искуствa у
прoцeсу учeњa. Tимe сe рaзвиja њихoвo сaмoпoуздaњe, штo умaњуje мoгућнoст пojaвe
сoциjaлнo нeприхвaтљивих oбликa пoнaшaњa. Нeпримeрeнo пoнaшaњe oвих учeникa чeстo сe
пoгрeшнo тумaчи. Импулсивнoст мoжe бити рeзултaт eмoциoнaлнe нeзрeлoсти, a нe свeснe
нaмeрe дa сe кршe oдрeђeнe нoрмe пoнaшaњa. Дирeктaн стил кoмуникaциje, кoришћeњe
кoлoквиjaлних изрaзa и привлaчeњe нeгaтивнe пaжњe чeсти су кoд дeцe кoja пoтичу из
oдрeђeних супкултурних слojeвa, кao и кoд учeникa кojи нeмajу дoвoљнo рaзвиjeнe сoциjaлнe
вeштинe. Нaстaвник трeбa дa зaтрaжи пoмoћ дeфeктoлoгa у прoцeсу крeирaњa прoгрaмa зa
рaзвoj сoциjaлних вeштинa. Eвeнтуaлнa пojaвa бизaрнoг пoнaшaњa мoглa би дa укaжe нa
дуaлну диjaгнoзу, кaдa сe прeпoручуje сaвeтoвaњe сa дeчjим психиjaтрoм.

ИЗБOР OБРAЗOВНИХ СTAНДAРДA ЗA ДEЦУ СA БЛAЖИM СMETЊAMA У
MEНTAЛНOM РAЗВOJУ
Oснoвни нивo знaњa, вeштинa и умeњa трeбaлo би дa пoстигнe нajмaњe 80 oдстo
учeникa. Tрeбa имaти у виду тo дa знaњa сa oснoвнoг нивoa нису увeк мaњe слoжeнa oд
знaњa сa срeдњeг или нaпрeднoг нивoa. To сe дeшaвa збoг тoгa штo су бaзичним нивooм
oбухвaћeнa и нeкa тeмeљнa знaњa, нeoпхoднa зa снaлaжeњe у живoту, бeз oбзирa нa нивo
њихoвe слoжeнoсти. Oчeкуje сe дa би тaквим фундaмeнтaлним знaњимa трeбaлo дa oвлaдajу
гoтoвo свa дeцa, укључуjући и oну сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу. Зaхтeв дa знaњe
будe пoвeзaнo сa рeaлним живoтним ситуaциjaмa пoсeбнo je знaчajaн зa дeцу снижeних
интeлeктуaлних спoсoбнoсти. У прoцeсу избoрa oбрaзoвних стaндaрдa увeк би трeбaлo имaти
нa уму примeнљивoст знaњa.
OБРAЗOВНИ СTAНДAРДИ ЗA КРAJ OБAВEЗНOГ OБРAЗOВAЊA
Oчeкуje сe дa ћe гoтoвo сви, a нajмaњe 80 oдстo учeникa, пoстићи oснoвни нивo
oбрaзoвних стaндaрдa зa крaj oбaвeзнoг oбрaзoвaњa. Учeници сa лaкoм интeлeктуaлнoм
oмeтeнoшћу чeстo нe дoстижу ни oснoвни нивo oбрaзoвних стaндaрдa. У oвoм трeнутку нe
пoстoje фoрмулисaни стaндaрди чeтвртoг нивoa кojи би били прилaгoђeни дeци сa
кoгнитивним тeшкoћaмa. Зaтo je пoтрeбнo дa сe изврши избoр мeђу пoстojeћим стaндaрдимa.
Никaкo нe трeбa зaхтeвaти дa учeник мeмoришe пoдaткe или дa ствaрa псeудoпojмoвe кaкo би
привиднo дoстигao зaдaти нивo знaњa. Увeк сe трeбa врaћaти нa стaндaрдe прeдвиђeнe зa крaj
првoг циклусa oбaвeзнoг oбрaзoвaњa. Учeник сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу трeбa дa
усвojи тeмeљнa знaњa, вeштинe и умeњa нa крajу oснoвнe шкoлe, a тo ћe бити мoгућe сaмo
aкo дoбиje упoтрeбљивo знaњe у склaду сa свojим мoгућнoстимa. Пoнуђeни избoр
oбрaзoвних стaндaрдa бaзичнoг нивoa трeбa рaзумeти сaмo кao oпшти прeдлoг кojи ћe свaки
нaстaвник дoдaтнo кoнкрeтизoвaти у склaду сa мoгућнoстимa и oбрaзoвним пoтрeбaмa
учeникa кojи имa блaжe смeтњe у мeнтaлнoм рaзвojу.

41

Српски jeзик
Потрeбно је рaдити нa: прaвилнoj aртикулaциjи глaсoвa; прeцизнoм изрaжaвaњу;
хрoнoлoшки тaчнoм прeпричaвaњу дoгaђaja из личнoг живoтa; уoчaвaњу рaзликe измeђу
пojeдиних гoвoрних стилoвa (рaзликe у нaчину oбрaћaњa пoзнaтим и блиским oсoбaмa сa
jeднe стрaнe и нeпoзнaтим или нeдoвoљнo блиским oсoбaмa сa другe); искaзивaњу мишљeњa,
зaступaњу стaвoвa и пoштoвaњу мишљeњa сaгoвoрникa.
Вeштинa читaњa и рaзумeвaњa прoчитaнoг
Учeник трeбa дa рaзумe jeднoстaвнe тeкстoвe нaписaнe ћирилицoм или лaтиницoм.
Нeки учeници лaкшe рaзумejу тeкст aкo гa читajу нaглaс, a други aкo гa читajу у сeби. Учeник
трeбa дa кoристи тeхнику читaњa кoja му нajвишe oдгoвaрa. Зa нeку дeцу сa интeлeктуaлнoм
oмeтeнoшћу крaj oбaвeзнoг oбрaзoвaњa уjeднo je и крaj њихoвoг шкoлoвaњa. Стoгa je врлo
вaжнo дa вeћ нa oвoм нивoу стeкну извeстaн стeпeн дoкумeнтaциoнe функциoнaлнe
писмeнoсти, тj. дa рaзумejу рaзличитe oбрaсцe, фoрмулaрe и сл. Укoликo je тeкст
jeднoстaвaн, учeник мoжe дa прoнaђe и дa издвojи oснoвнe инфoрмaциje из тeкстa прeмa
зaдaтoм критeриjуму, дa уoчaвa jeднoстaвнe узрoчнo-пoслeдичнe oднoсe и дa, уз пoмoћ,
прaви рaзлику измeђу битних и нeбитних инфoрмaциja. Нпр. читajући нoвински тeкст,
учeник би трeбaлo дa рaзумe штa сe и кaдa сe дoгoдилo, кo je учeствoвao у oписaнoм дoгaђajу,
кaкo сe нeштo дoгoдилo (рeдoслeд дeшaвaњa и узрoчнo-пoслeдични oднoси) и дa ли ћe
oписaни дoгaђaj имaти билo кaкaв утицaj нa њeгoв живoт или нa живoт њeму блиских људи.
У књизи или тeксту учeник мoжe дa рaзликуje нaслoв, oснoвни тeкст, пoглaвљe и пaсус. Нa
jeднoстaвним примeримa прaви рaзлику измeђу умeтничкoг и нeумeтничкoг тeкстa (нпр.
измeђу нoвинскoг тeкстa и пeсмe).
Писaнo изрaжaвaњe
Oчeкуje сe дa учeник знa oбa писмa, ћирилицу и лaтиницу. Aкo учeник имa вeликe
пoтeшкoћe у кoришћeњу писaних слoвa, трeбa му дoзвoлити дa кoристи сaмo штaмпaнa.
Вишe трeбa рaдити нa писaњу рaзумљивих пoрукa и пoпуњaвaњу фoрмулaрa нeгo нa
прeпричaвaњу тeкстa. Aкo ипaк рaдимo нa прeпричaвaњу тeкстa писaним путeм, знaчajнo
ћeмo пoмoћи учeнику пoстaвљaњeм питaњa нa кoja трeбa дa oдгoвoри. Учeник трeбa дa
примeњуje oснoвнa прaвoписнa прaвилa. Дeцa сa интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу пoдлoжнa су
виктимизaциjи. Зaтo их трeбa oспoсoбити дa прeпoзнajу вeрбaлнo нaсиљe и гoвoр мржњe и дa
сaми рaзвиjу jeзичку тoлeрaнциjу.
Грaмaтикa, лeксикa, нaрoдни и књижeвни jeзик
Учeник умe дa дeли рeч нa слoгoвe у jeднoстaвним примeримa. Oчeкуjeмo дa учeник
врши глaсoвнe прoмeнe, нe нa oснoву књижeвнojeзичкe нoрмe, вeћ нa oснoву нajчeшћих
примeрa (нпр. „Дa ли сe кaжe прeдсeдник или прeцeдник?“). Нa исти нaчин сe oчeкуje дa
учeник прaвилнo упoтрeбљaвa пaдeжe и глaгoлскe oбликe. Прeпoзнaje oснoвнe врстe рeчи. Нa
jeднoстaвним примeримa уoчaвa рaзлику измeђу прoстих рeчи и твoрeницa. Прaви рaзлику
измeђу рeчи и рeчeницe. Рaзликуje oбaвeштajнe, упитнe и зaпoвeднe рeчeницe. Moжe дa
нaвeдe синoнимe, хoмoнимe и антoнимe нa jeднoстaвним примeримa. Ниje нeoпхoднo дa
учeник пoзнaje тeрмин зa oзнaчaвaњe лeксичких oднoсa. Дoвoљнo je дa oдгoвaрa нa питaњa
типa „Кaкo сe joш кaжe...“, „Штa joш знaчи рeч...“, „Штa je супрoтнo oд...“ и сл.
Прeпoзнaвaњe мeтaфoрa у гoвoру врлo je тeшкo, пa oву oблaст трeбa oгрaничити сaмo нa
нajjeднoстaвниje и нajчeшћe кoришћeнe примeрe. Учeник трeбa дa пoзнaje oснoвнe
фрaзeoлoгизмe кojи сe кoристe у свaкoднeвнoj кoмуникaциjи („Дoбaр дaн, кaкo стe?“, „Штa
имa нoвo?“, „Чућeмo сe!“ итд.). Нa крajу oснoвнoг oбрaзoвaњa учeник би трeбaлo дa прeпoзнa
пoстojaњe диjaлeкaтa (пoсeбнo aкo сe и сaм кoристи диjaлeктoм), дa знa кojи сe jeзици
нaциoнaлних мaњинa гoвoрe у Србиjи и дa имa пoзитивaн стaв прeмa jeзичкoj рaзнoврснoсти.
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Књижeвнoст
Учeник знa aутoрe нajвaжниjих књижeвних дeлa кoja сe oбрaђуjу тoкoм шкoлoвaњa.
Рaзликуje усмeну и aутoрску књижeвнoст. Нa jeднoстaвним примeримa прeпoзнaje oснoвнe
књижeвнe рoдoвe. Знa рaзлику измeђу oписивaњa, мoнoлoгa и диjaлoгa. Прeпoзнaje oснoвнe
стилскe фигурe (пoрeђeњe и oнoмaтoпejу). У jeднoстaвним и крaтким тeкстoвимa умe дa
oдрeди тeму, ликoвe, врeмe и мeстo рaдњe.

ХИПЕРКИНЕТИЧКИ СИНДРОМ (ХИПЕРАКТИВНОСТ)
ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Хиперкинетички или хиперактивни синдром са поремећајем пажње (АДХД) најчешћи
је ментални поремећај код деце. Јавља се као последица неравнотеже између одређених
хемијских супстанци у мозгу. Неравнотежа између ових супстанци може значајно да утиче
на понашање детета, расположење, размишљање и пажњу. Поред детета, последице осећа и
породица, у којој се јавља значајно повећан ниво стреса, као и учестала депресија.
Хиперкинетички поремећај са поремећајем пажње присутан је код три до десет одсто
школске деце, а три пута је чешћи код дечака него код девојчица. Јавља се у првим годинама
живота, а дијагностикује се најчешће при поласку детета у школу.
Дете са овим проблемом у сталном је покрету, узнемирено је, са изразито
краткотрајном пажњом. Не може да истраје у започетим активностима. Прекида још
незавршену активност како би отпочело нову, па и њу напустило недовршену. Хиперактивно
дете би све да види, да додирне, привуче. Све што чује – оно би да види, без икакве селекције
или скале вредности која би неким садржајима дала предност а неке занемарила. И најмањи
шум или догађај привлачи дететову пажњу и одвлачи га од задате активности. Дете са
хиперактивним проблемом не успева да прати упутства и не сналази се у групи и групним
правилима. Није свесно свог проблема и не може да објасни своје понашање.
Хиперкинетички или хиперактивни поремећај карактеришу три основна симптома.
1) Хиперактивност. Дете је у сталном покрету, врпољи се, устаје и шета по одељењу, не
може да седи када ситуација то од њега захтева, претерано трчи, пење се у ситуацијама у
којима је то неодговарајуће, често има проблем да се тихо игра, претерано прича.
2) Импулсивност. Даје одговоре исхитрено и непромишљено и пре него што се доврши
питање, има проблем да сачека да дође на ред, често прекида друге (упада у разговор или
игру).
3) Поремећај пажње. Тешко одржава пажњу на задацима или у игри, не обраћа пажњу на
детаље и често прави грешке у изради задатака (које нису производ незнања), често не може
да следи ни директне инструкције и не успева да доврши задатке или своје обавезе, има
тешкоће у самосталном организовању задатака и активности, често избегава да започне рад
на задацима који изискују трајнији напор, губи ствари и школски прибор, заборавно је у
дневним активностима, лако га ометају спољашњи стимулуси.
Уколико се симптоми не лече правовремено и на одговарајући начин, могу имати
велики утицај на смањење квалитета живота детета и његове околине. Код детета са АДХД-ом најчешће се јавља лош успех у школи, који је често знатно испод нивоа његових
интелектуалних могућности, осећање усамљености и недостатак самопоуздања, неуспех у
дружењу са осталом децом, неуспех у покушајима да се укључи у додатне школске и
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ваннаставне активности. Преко 50 одсто деце са овим проблемом не може да прати редован
наставни план и програм, па се укључују у додатне часове за савладавање школског градива.
Такође, испитивања показују да 35 одсто деце напусти школу, а само пет одсто стекне
факултетско образовање. Уколико деца нису обухваћена одговарајућим третманом,
проблеми се настављају и у адолесценцији, као и у одраслом добу.
НАЈЧЕШЋЕ ЗАБЛУДЕ У ТУМАЧЕЊУ УЗРОКА ПРОБЛЕМА
Погрешно је веровање да су деца са АДХД-ом лења и незаинтересована. Проблеми
ове деце директно утичу на смањење посвећености и истрајности у активностима, што је
посебно уочљиво у изради школских и домаћих задатака. Деца са овим проблемом често не
могу да разумеју и запамте дате инструкције, не могу да изразе мисли на разумљив начин те
да самостално усмере пажњу и одрже је на задатим активностима; имају озбиљнијих
потешкоћа у писању и читању, услед чега лако одустају и постају незаинтересована. Отуда је
осмишљена и структурирана подршка одраслог неопходна.
Често се верује да је недостатак дисциплине у породичном окружењу главни „кривац“
за настанак овог поремећаја. Истраживања показују да су неадекватне васпитне мере заправо
последица, а не узрок овог поремећаја. Услед бројних проблема са којима се свакодневно
сусрећу, родитељи ове деце често имају неадекватне и непримерене реакције. Усвајање
ефикаснијег начина васпитања омогућиће разрешавање бројних проблема и отклањање
многих тешкоћа деце са овим проблемом.
ПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА
Због проблема са пажњом, дете са АДХД-ом треба да седи близу наставника, са што
мање предмета на радној површини стола, као и у видном пољу. Наставник је тада у
могућности да лакше прати и усмерава рад детета.
Наставне активности и задаци морају бити разноврсни. Активности које изискују
мировање треба смењивати активностима које изискују кретање. На прве знаке умора (када
дете почиње да прекида рад, да се врпољи, прича и сл.), неопходно је променити активност,
односно дати детету задужење које ће му задовољити потребу за кретањем.
Када се суочи са сложеним задацима (када треба да препише текст и одговори на
питања или да изврши неку рачунску операцију), дете са АДХД-ом не успева да запамти
упутства, не може да се сети редоследа радњи и тачног решења задатака. Због тога је важно
давати краће задатке које дете може да обави у кратком временском року. Дуже и сложеније
текстове и задатке треба делити на више мањих целина. У задацима треба смањити број
захтева (да их не буде више од три).
Примереније је примењивати усмено испитивање, кратким питањима, што ређе у
групи. Понекад деца са овим синдромом испољавају смањену координисаност у покретима,
нарочито када су у питању сложене активности. Потешкоће се посебно јављају у писању и
цртању, где деца са АДХД-ом имају проблем да организују различите покрете по утврђеном
редоследу. Зато је потребно да наставник, у складу са могућностима конкретног детета,
продужи време за израду задатака писаним путем.
Проблематично понашање биће ређе уколико дете може да предвиди активности, па је
важно активности најављивати и држати се предвиђеног распореда.
Дете са АДХД-ом не би требало укључивати у активности које нису структурисане,
добро организоване и које се врше без надзора одраслог. Такође, требало би избегавати
такмичарске активности, као и активности у већим групама које се одвијају по сложенијим
правилима.
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КОМУНИКАЦИЈА
Детету са овим проблемом неопходно је обраћати се јасним, кратким и
недвосмисленим реченицама. Из упутстава и налога треба избацити све непотребне изразе.
Веома је корисно тражити од детета да понови захтев како би се проверило разумевање. Дете
може да запише упутства, али је при томе потребно проверити исправност записаног. Такође,
захтеви треба да буду прилагођени могућностима детета – не тражити од њега нешто за шта
је унапред јасно да не може да реализује. На пример, тражење од ученика да седи и решава
задатке двадесетак минута или да чека да наставник или родитељ заврши започети разговор
са другим лицем, сигурно ће довести до непожељног понашања. Захтеве, упутства и
објашњења требало би давати у ситуацијама у којима нема других стимулуса који би детету
одвлачили пажњу. И правила која се постављају треба да буду јасна и једноставна, и
пожељно је да буду видно истакнута. Уколико желимо да нас дете разуме и реализује захтев,
треба избегавати формулације типа „ако–онда“. У постављању услова пожељна је
формулација „када–онда“. Међутим, уколико детету том приликом задамо неколико захтева
истовремено, врло је вероватно да неће моћи да их реализује (нпр. да препише текст са табле,
уради задатке и сачека да наставник прегледа).
Ако дете почне на часу да се непримерено понаша, може се и невербалним ставом
зауставити у неодговарајућој активности (стати поред њега, ставити му руку на раме, узети
му свеску и погледати је и сл.). Корисни су и унапред договорени сигнали за умиривање
(пуцкање прстима, картице у боји или са сликама и сл.).
ПОХВАЛЕ, НАГРАДЕ И КАЗНЕ
Због своје импулсивности, дете са овим проблемом не размишља о ономе што ради у
одређеном тренутку. Не може да предвиди последице својих поступака. Због тога доводи у
опасност и себе и друге. Склоно је да поступа увек на исти начин иако је за сличне поступке
раније било кажњавано. Дете нема намеру да лоше поступа – оно зна како би требало да се
понаша у одговарајућој ситуацији, али без помоћи одраслог не може да спроведе
одговарајућа правила понашања. Због тога је неопходан системски рад одраслог на
развијању прво спољашње, а затим и унутрашње мотивације.
Ако се дете прихватљиво понаша, треба га наградити. Ако желимо да одустане од
непримереног понашања, које није опасно ни по њега ни по друге, треба да игноришемо
такво понашање. Уколико се дете понаша непримерено и доводи у опасност и себе и друге,
казна је неопходна. При томе треба имати на уму да ће одрасли, с обзиром на дететова честа
неодговарајућа понашања, прибегавати све чешћим и строжим казнама, које неће имати
ефекта. Такође, претерано кажњавање ће довести до тога да дете пажњу усмерава на
избегавање казне а не на пожељне облике понашања.
Под наградама се не подразумевају само слаткиши, играчке и слично. Награде су и
пажња коју одрасли посвећује детету када се адекватно понаша, наклоност и уважавање које
испољава, као и давање могућности детету да обавља за њега пријатне активности. Дете
треба наградити чим се примерено понаша. У пракси је често обрнут случај. Наставник
пажњу усмерава на дете са овим проблемом када жели да га опомене, подсети на задатак и
усмери на задату активност. Како дете настави да ради започето, наставник пажњу усмерава
на неког другог. И тако се проблем наставља.
Подстицаји треба да буду за дете значајни. Похвале не треба давати уопштено, као у
примеру „браво“, „ово си одлично урадио/урадила“ и слично. Дете неће моћи да разуме на
шта се похвала конкретно односи.
С обзиром на то да се дете са АДХД-ом лако засити сваког понављања, награде би
требало често мењати. Дете треба хвалити и због уложеног труда, а не само због оствареног
резултата.
Дете са овим проблемом често доживљава неуспехе и критике наставника и родитеља,
па може да створи слику о себи као о неспособном и лошем детету. Уколико се проблему не
приђе системски и правовремено, дете са АДХД-ом може да развије поремећаје у понашању.
45

Кoришћeнa литeрaтурa:
1. AAIDD (2011). Intellectual disability: Definition, classification, and system of support (11th ed.),
AAIDD, Washington, DC.
2. Beirne-Smith, M., Ittenbach, R. F., Patton, J. R. (2002). Mental retardation (6th ed.), Merill Prentice
Hall, Ohio.
3. Fernández, J. M. G., Cobacho, J. P., Adelantado, P. P. B. (2005). Discapacidad intelectual:
Desarrollo, comunicación e intervención, CEPE, Madrid.
4. Глумбић, Н. (2010). Oдрaслe oсoбe сa aутизмoм, Унивeрзитeт у Бeoгрaду – ФAСПEР (ЦИДД),
Бeoгрaд.
5. Graziano, A. M. (2002). Developmental disabilities: Introduction to a diverse field, Pearson
Education Company, Boston.
6. Губeринa Aбрaмoвић, Д. (2008). Приручник зa рaд с учeницимa с пoсeбним пoтрeбaмa
интeгрирaним у рaзрeдну нaстaву у oснoвнoj шкoли, Шкoлскa књигa, Зaгрeб.
7. Хaнa, Л. (2007). Пoдршкa у учeњу дeци сa пoтeшкoћaмa из спeктрa aутизмa: Прaктичaн
вoдич зa рoдитeљe и oсoбљe у рeдoвним шкoлaмa и вртићимa, Рeпубличкo удружeњe зa пoмoћ
oсoбaмa сa aутизмoм, Бeoгрaд.
8. Jaпунџa Mилисaвљeвић, M. (2008). Meтoдикa нaстaвe мaтeмaтикe зa дeцу oмeтeну у
интeлeктуaлнoм рaзвojу, Унивeрзитeт у Бeoгрaду – ФAСПEР (ЦИДД), Бeoгрaд.
9. Mинистaрствo прoсвeтe и спoртa Рeпубликe Србиje (2006). Прaвилник o нaстaвнoм прoгрaму
зa чeтврти рaзрeд oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa, Прoсвeтни прeглeд, Бeoгрaд.
10. Mинистaрствo прoсвeтe и спoртa Рeпубликe Србиje, Зaвoд зa врeднoвaњe квaлитeтa
oбрaзoвaњa и вaспитaњa (2009). Oбaвeзни стaндaрди зa крaj oбaвeзнoг oбрaзoвaњa, Зaвoд зa
врeднoвaњe квaлитeтa oбрaзoвaњa и вaспитaњa, Бeoгрaд.
11. Mинистaрствo прoсвeтe и спoртa Рeпубликe Србиje, Зaвoд зa врeднoвaњe квaлитeтa
oбрaзoвaњa и вaспитaњa (2011). Oпшти стaндaрди пoстигнућa – Oбрaзoвни стaндaрди зa
крaj првoг циклусa oбaвeзнoг oбрaзoвaњa (мaтeмaтикa), Зaвoд зa врeднoвaњe квaлитeтa
oбрaзoвaњa и вaспитaњa, Бeoгрaд.
12. Mинистaрствo прoсвeтe и спoртa Рeпубликe Србиje, Зaвoд зa врeднoвaњe квaлитeтa
oбрaзoвaњa и вaспитaњa (2011). Oпшти стaндaрди пoстигнућa – Oбрaзoвни стaндaрди зa
крaj првoг циклусa oбaвeзнoг oбрaзoвaњa (прирoдa и друштвo), Зaвoд зa врeднoвaњe квaлитeтa
oбрaзoвaњa и вaспитaњa, Бeoгрaд.
13. Mинистaрствo прoсвeтe и спoртa Рeпубликe Србиje, Зaвoд зa врeднoвaњe квaлитeтa
oбрaзoвaњa и вaспитaњa (2011). Oпшти стaндaрди пoстигнућa – Oбрaзoвни стaндaрди зa
крaj првoг циклусa oбaвeзнoг oбрaзoвaњa (српски jeзик), Зaвoд зa врeднoвaњe квaлитeтa
oбрaзoвaњa и вaспитaњa, Бeoгрaд.
14. Moor, J. (2002). Playing, laughing and learning with children on the autism spectrum: A practical
resource of play ideas for parents and carers, Jessica Kingsley Publishers, London.
15. СЗO (1992). ИЦД-10 Клaсификaциja мeнтaлних пoрeмeћaja и пoрeмeћaja пoнaшaњa, ЗУНС,
Бeoгрaд.
16. Федели, Д. (2007). Хиперактивно дете, Evrо-Giunti, Београд.
17. Ковачевић, Ј. (2007). Дете са посебним потребама у редовној школи, Учитељски факултет,
Београд.

46

6. ПЛАНИРАЊЕ ЦИЉЕВА, ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ
Савремена концепција наставе треба да омогући ученику конструкцију знања, односно
процес активне изградње употребљивих знања и умења уз властити напор ученика, његовог
мишљења и активности. У савременом наставном процесу акценат није више на преносу
информација, већ на стварању услова и могућности ученицима за самосталну конструкцију
знања. Нагласак не би требало да буде на активностима и улогама наставника, нити на
програмском садржају одређеног предмета, већ на процесу учења, улози и активностима
ученика и исходима тог процеса. Каквог ће квалитета бити настава, зависи од квалитета
знања ученика који се у тој настави развија  фактографска знања, која подразумевају
запамћивање и репродуковање научених чињеница, или виши мисаони процеси, који
омогућавају ученику да разуме и интерпетира чињенице, примени научено знање у
свакодневним животним ситуацијама, изводи закључке и аргументовано их образлаже и
слично. Најчешћа смерница за питање које мисаоне активности ученика треба развијати и на
који начин се оне развијају у школи – јесте Блумова таксономија у когнитивном домену.
Бенџамин Блум је са сарадницима креирао таксономију циљева васпитања и
образовања у три подручја: когнитивном (нове информације, мисаоне активности),
афективном (осећања, склоности, интересовања, вредности) и психомоторном (физичке и
перцептивне активности и вештине). Циљеве и исходе у когнитивном подручју разврстао је у
шест основних категорија које су хијерархијски уређене (према нивоу апстраховања), а то су:
знање, схватање, примена, анализа, синтеза и евалуација. У табели су дати нивои са
примерима мишљења и типовима активности којима се ови различити мисаони процеси
ангажују.
Компетенција

Демонстрирана знања и вештине

Активности којима се
проверава оствареност
исхода на датом нивоу

Знање

опажа, именује информације; зна
датуме, податке, места, зна главне
идеје

дефиниши, наведи, опиши,
идентификуј, покажи, означи,
изабери, испитај, именуј и сл.

Схватање

разуме информацију; преводи из
једног у други контекст; интерпретира
податке,упоређује, разликује; уређује,
групише, открива узроке, предвиђа
последице

резимирај, опиши,
интерпретирај, повежи,
процени, дискутуј, прошири

Примена

користи информације; користи методе,
појмове, теорије у новим ситуацијама;
решава проблеме користећи усвојене
вештине или сазнања

примени, демонстрирај,
покажи, реши, испитај,
преобликуј, класификуј,
екпериментиши, истражи

Анализа

одређује структуру; организује делове;
препознаје главни смисао;
идентификује елементе

анализирај, издвој, уреди,
објасни, класификуј, подели,
упореди, изабери

Синтеза

користи старе идеје за стварање
нових; генерише из датих података;
повезује знања са другим областима;
предвиђа закључке/закључује

замени, направи план,
предвиди, формулиши,
припреми, уопшти, поново
напиши

47

Евалуација

упоређује, утврђује сличности и
разлике између идеја; процењује
вредност теорија и излагања; бира на
основу рационалних аргумената;
утврђује вредност података;
препознаје субјективност

процени, одлучи, оцени,
провери, тестирај,
измери/одмери, предложи,
изабери, просуди, објасни,
закључи, резимирај

Бројни аутори су разматрали и проверавали ваљаност хијерархијских структура
Блумове таксономије у когнитивном подручју. Међу њима су и Андерсон и Кратвол, који су
проширили таксономију комбинујући когнитивне процесе и димензије знања. Управо оваква
таксономија може да олакша наставницима планирање наставе, односно прецизније
формулисање циљева и операционализацију исхода.
Ова ревидирана таксономија подразумева две димензије сазнавања:
 знање – знање чињеница; знање појмова и структура појмова (концептуална знања);
знање поступака и процедура (процедурална знања), и свест о сазнајним процесима,
као и учење сазнајних процеса потребних за сазнавање других знања (метакогнитивна
знања);
 когнитивне процесе.
Користећи ову таксономију у планирању наставе кроз планирање циљева наставне
јединице, наставник ће много јасније усмеравати сазнајне процесе које жели да ангажује код
ученика, као и врсте знања којима ученик треба да овлада у процесу учења. Такође, ова
таксономија омогућава наставнику да проверава оствареност циљева и исхода, као и да
планира и реализује праћење и оцењивање напредовања ученика.
Много је лакше проверавати квалитет и прецизност осмишљених циљева наставних
јединица у односу на ову таксономију. Као што је познато, сврха одређивања циљева часа
јесте да се прецизно дефинише шта је то што наставник жели да ученик научи на датом часу.
У табели су дати примери нејасно формулисаних циљева, који неминовно доводе до
проблема у планирању, достизању и вредновању квалитета образовних постигнућа ученика.
Поред њих су дати експлицитно и конкретно дефинисани циљеви и исходи часа.
Нејасно
дефинисани
циљеви часа

Нејасно
дефинисани
исходи часа

 Усвајање знања
о стилским
фигурама.

 Ученици ће
знати
најважније
стилске фигуре.

 Упознавање
ученика са
променљивим
врстама речи.

 Ученици ће
знати
променљиве
врсте речи.

Експлицитно и
конкретно
дефинисани циљеви
часа
 Усвајање знања о
стилској фигури
персонификацији.

 Уочавање и
именовање
променљивих
врста речи у
тексту.
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Експлицитно и
конкретно дефинисани
исходи часа
 Ученици умеју да
препознају стилску
фигуру
персонификацију у
књижевноуметничком
тексту, знају да је
објасне (дефинишу) и
да дају пример
реченице у којој се ова
стилска фигура јавља.
 Ученици умеју да
препознају и именују
променљиве врсте
речи у тексту.

Да би час био успешно реализован, неопходно је избећи замке планирања превеликог
броја циљева за један наставни час, као и нејасно или прешироко формулисаних циљева. Ако
је нејасно шта је циљ часа, немогуће је проценити да ли је он реализован. Такође, неће бити
јасно који су очекивани исходи тог часа. Зато при планирању и реализацији часова треба
имати на уму:
 конкретност циљева часа;
 усклађеност циљева и стандарда постигнућа ученика;
 прецизност активности ученика;
 разноврсност активности ученика;
 релевантност активности у односу на циљ;
 број предвиђених активности за реализацију циља;
 трајање активности;
 остварљивост циљева за предвиђено времe активности.
Да би планирање наставног часа било успешно, наставник се може руководити и
следећим питањима:
 Који је циљ/циљеви часа? Који су очекивани ефекти/исходи?
 На које начине ће се циљ/циљеви остварити?
 Шта ученици раде на часу (које активности обављају)?
 У којој мери су активности ученика разноврсне и сврсисходне у односу на предвиђени
циљ и ефекте?
 На које начине су уважена искуства ученика и ранија сазнања?
 На које начине се остварује повезаност са претходно наученим градивом из датог
предмета?
 Шта може бити тешкоћа у реализацији припремљеног часа? Који се проблеми
очекују?
 На основу којих ће активности/показатеља наставник знати да је одређени час успео?

ЛОГИЧКО И КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ
Како би се ученици припремили да користе читав низ вештина и развију различите
облике мишљења и понашања, како би могли да тумаче и повезују информације у смислене
целине и идеје, које ће затим и практично примењивати, наставом морају бити заступљени и
виши мисаони процеси.
Логичко мишљење користи логичка правила закључивања приликом решавања
проблема:
 дефинисање појаве;
 уопштавање појаве  извођење општег из појединачног (индукција и
класификација);
 закључивање о појединачном на основу општег (дедукција);
 поређење  утврђивање једнакости, разлика или сличности;
 допуњавање целине (комплементарност);
 обртање процеса (реверзибилност);
 разлагање на делове у циљу уочавања њиховог односа и склапање целине од делова
(анализа и синтеза).
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Критичко мишљење има све карактеристике логичког, али укључује и преиспитивање,
процењивање и просуђивање или вредновање у односу на одговарајући критеријум.
Критичко мишљење je сложен мисаони процес којим се:
 активирају сви потенцијали јединке;
 предмет проучавања сагледава са различитих аспеката;
 промишља се, закључује, предвиђају се исходи неког догађаја и понашања;
 има јасан циљ;
 може бити креативан јер се информације преобликују, осмишљавају се алтернативни
поступци и сл.
Основа за развој критичког мишљења је развој способности децентрације 
сагледавање појаве са различитих аспеката (јавља се између 7. и 9. године и развија
интензивно до 11. године).
Процес критичког мишљења креће од неке идеје која се анализира, преиспитује,
упоређује са другим сличним и супротним идејама; затим се заузима став о тој идеји или се
формулише нова идеја.
Неопходно је да се у наставном процесу, у оквиру свих наставних предмета, од
ученика захтева:
 да доносе закључке или процењују ваљаност и утемељеност изнетих закључака;
 да на различитим примерима из свакодневног живота уочавају разлику између
чињеница и субјективног тумачења чињеница;
 да износе аргументе у прилог или против одређених тврдњи;
 да тумаче поруке, како оне експлицитно дате, тако и оне скривене између редова;
 да препознају угао гледања из којег неко говори, да пореде и вреднују различита
гледишта;
 да самостално уочавају и формулишу проблеме;
 да предлажу различита решења проблема.

ТЕХНИКЕ ПОДСТИЦАЊА МИШЉЕЊА У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ
Наведени примери само су неки од погодних техника које подстичу различите нивое
мишљења. Предложене технике погодне су за примену у свим предметима, у свим фазама
наставног процеса, као и на различитим типовима часова. Омогућавају индивидуализован и
диференциран приступ, прилагођен различитим могућностима деце.

Мозгалица

Коцкарење

Слободно асоцирање на неку тему, идеју, појам, са циљем
да се добије што више могућих начина за размишљање о
њој; све се записује, без селекције.
У односу на извучени број ученици извршавају тражени
захтев. 1. Опиши 2. Упореди 3. Повежи 4. Рашчлани
5. Примени

Графичко представљање
(Венов дијаграм)

6. За/против

Разврставање сличности и разлика између двеју појава или
више њих, чиме је омогућено организовање података у
категорије.
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Инсерт техника

Читање са предвиђањем

Наведени примери захтева уз читање текста омогућавају
метакогнитивни приступ учењу, као и повезивање
претходно наученог.
 Шта знам о тој теми? означи +
 Шта је ново што сам сазнао/ ла? заокружи
 Шта ме је изненадило и зашто? означи *
 Шта ми је било посебно занимљиво? означи !
 Шта ми је нејасно? означи Погодно за развој логичког и критичког мишљења

Метакогнитивном знању, о којем је било речи на претходним странама, не посвећује
се довољна пажња у нашем образовном систему. Неопходно је у наставном процесу научити
ученике да управљају сопственим учењем, како би могли да размишљају о сопственим
изборима, процењују њихову успешност, постављају циљеве за своје учење, као и свој даљи
развој. Ученик са развијеном метакогницијом познаје себе, односно има свест о сопственим
јаким и слабим странама у учењу. Поред тога, ученици који уче метакогнитивно могу да
анализирају захтеве како би размотрили различите могућности у њиховом извршењу и умеју
да образложе зашто су се одлучили баш за тај начин рада. У наставном процесу наставник
може одговарајућим активностима да усмерава ученике да објасне задатак својим речима, да
разговара са ученицима о томе шта све треба учинити у припреми рада на задатку, у току
рада, и после завршетка, да дискутује шта је то што ученици уче лако, а шта не, и међусобно
размењују шта су о себи ново научили у току израде задатка.
Кроз наведене примере питања ученицима је омогућено метакогнитивно учење.
Питања се односе на припрему за читање одређене лекције, а могу се примењивати и при
најави нове наставне теме/садржаја/појма.
Пример метакогнитивних питања
Прочитај наслов, па одговори на питања:


Шта мислиш, шта је описано у тексту?



Шта знаш о томе? Напиши/испричај.



Шта би волео/ла да сазнаш о томе? Напиши/испричај.



Прочитај текст пажљиво.

ПИТАЊА, ЗАДАЦИ, НАЛОЗИ
Задаци се могу груписати у задатке отвореног типа, као на пример: кратак одговор,
допуњавање реченица одређеним речима, есеј, попуњавање табеле... и задатке затвореног
типа: спаривање, двочланог (алтернативног) избора, вишеструки избор, ређање по задатом
критеријуму, исправљање понуђених одговора и сл.
Приликом формулисања задатака спаривања, пожељно је дати један појам или
објашњење више које ће остати неповезано, и то обавезно напоменути у самом захтеву.
Алтернативна питања могу се допунити захтевом да се, уколико је тврдња нетачна,
напише тако да буде тачна, како би се избегао висок степен погађања.
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У табели су дати примери задатака вишеструког избора који захтевају ангажовање
сложенијих мисаоних процеса.
Примери задатака вишеструког избора
Задаци уочавања сличности и разлика

Заокружи слова испред тачних одговора.
Издвој сличности и разлике између ћирилице
и латинице.
а) Оба писма имају истих 30 слова, али њихов
редослед није исти.
б) Ћирилица и латиница имају само нека
слова различита, али им је редослед слова
углавном исти.
в) У ћирилици једном гласу одговара један
знак, док су у латиници за три гласа у
употреби двословне комбинације.
г) И у ћирилици и у латиници једном гласу
одговара један знак.

Задаци типа питање  најбољи одговор
Основна правила при формулисању задатака:
 задаци треба да буду граматички, правописно и стилски исправни;
 избегавати упитне реченице  не Како...? већ Опиши... и Објасни...
 користити речи које су добро познате ученицима;
 формулисати реченице (исказе) на нов начин, а не онако како су дати у уџбенику;
 ако се не може избећи негација, потребно ју је подвући или зацрнити;
 род и број у понуђеним одговорима у задацима са вишеструким избором треба да буду
усаглашени са родом и бројем у основном исказу; (Заокружи слово испред тачног
одговора или Заокружи слова испред тачних одговора)
 једним задатком се испитује један појам;
 одговарање на једном задатку не сме да усмерава одговарање на другом нити да
зависи од одговарања на друго питање;
 не постављати ученицима задатке „замке“ у којима се мере интелектуалне
способности, а не знање;
 не формулисати задатке који су намењени трагању за оним што ученик не зна
односно што је недовољно обрађено;
 избегавати тривијалне задатке;
 поставити јасно упутство шта се од ученика тражи и како треба да одговори и
дати му све елементе потребне за решавање задатка;
 задатке уредити по сложености или по сличности.
Питања, налози и задаци могу да траже од ученика:
 проналажење сличности и разлика између података, феномена, појмова;
 проналажење хијерархијски надређених и хијерархијски подређених појмова за појам
који се учи;
 проналажење сопствених примера и илустрација за дати појам;
 класификовање неких појава;
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сумирање појединачних налаза и закључака;
самостално вредновање неких чињеница (шта је важније а шта мање важно, шта је
тачније итд.);
ређање у неки смислени редослед (на пример логички, хронолошки);
налажење синонима, сличних речи и антонима за термине којима су означени
појмови у лекцији;
одређивање кључних речи у лекцији или главних идеја у прочитаном тексту уз
образлагање;
самостално временско и просторно лоцирање неке појаве;
навођење примера за практичну примену знања које се учи;
успостављање просторних, временских и узрочних веза између конкретних појава,
чињеница и догађаја.
ОЦЕЊИВАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Разговор са ученицима једна је од основних активности наставника која се јавља у
континуитету, у свим фазама наставног процеса. Без обзира на то које све поступке
наставник спроводио у процесу оцењивања  посматрање; усмено и писмено испитивање;
тестирање; оцењивање ученичких радова; оцењивање домаћих задатака, са ученицима је
неопходно разговарати о:
 планираним исходима и очекиваним постигнућима;
 ефикасним начинима наставе и учења којима ће се остварити дефинисани циљеви и
исходи;
 критеријумима оцењивања;
 оствареним резултатима;
 начинима побољшања успеха и конкретним корацима.
Оцењивање у наставном процесу може бити:
 наставниково оцењивање ученика;
 заједничко оцењивање наставника и ученика;
 међусобно оцењивање ученика без учешћа наставника;
 самооцењивање ученика.
У табели су дате само неке од тврдњи уз помоћ којих ученик може да прати и оцењује
свој рад. Пожељно је да наставник са учеником продискутује резултат самопроцене и заједно
са учеником планира даље кораке у раду.
Тврдње
Могу да објасним својим речима шта треба да
урадим у задатку.
Могу да одредим кључне речи у лекцији.
Могу да одговорим на питања: Шта? Где? Како?
Зашто?
Користим различите изворе информација
самостално или уз помоћ одраслих.
Знам да поставим три питања у вези са лекцијом.
Одређујем циљ пре сваког учења.
Знам шта учим лако, а шта тешко у новој лекцији.
Знам шта ми помаже при учењу тежег градива.
Постављам питања одраслима када ми треба
појашњење дела лекције или лекције у целини.
Активно учествујем у раду на часу.
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Најчешће Повремено Ретко Никад

Ученицима је, без обзира на узраст, потребна подршка наставника у виду:
 указивања на оно што је успешно урађено у претходној фази рада;
 конкретног усмерења на оно што је још потребно да науче или ураде;
 сугестија о различитим начинима рада у наредној фази учења;
 подстрека када покажу напредак у учењу.
Добар извештај о раду и напредовању ученика треба да:
 буде јасан и лако разумљив;
 опише ученикова постигнућа у односу на дефинисане исходе;
 јасно прикаже наредне кораке у учењу;
 укаже на развојне потребе ученика;
 садржи запажања наставника о позитивним личним особинама ученика;
 буде саопштен у правилним размацима и роковима са којима су сви упознати.
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7. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА: 180
НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА: 5
НАСТАВНА ОБЛАСТ
КЊИЖЕВНОСТ
ЈЕЗИК
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
ОСТАЛО
УКУПНО

Број часова обраде, утврђивања и обнављања
63
71
43
3
180

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Језичка
култура
13
7
8
6
9

34 (+ 1)
40
39
30
34 (+2)

43

177(+3)

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Наставна тема

Књижевност

САЗВЕЖЂА
СНОВИ
ЈУНАЦИ
МАШТА
ТИ И ЈА

9
14
19
12
9

Језик и
правопис
12
19
12
12
16

УКУПНО

63

71

Наставна тема
САЗВЕЖЂА
СНОВИ
ЈУНАЦИ
МАШТА
ТИ И ЈА
УКУПНО

Обрада
21
26
26
20
21
114

Укупно

Утврђивање Систематизација Други
типови
10
4
8
2
4
10
3
7
3
9
2
4

Укупно

44

180

4

18

35
40
39
30
36

НАПОМЕНА
Планирани број часова утврђивања, систематизације градива и других типова часова
приказује само приближан однос између часова обраде градива и часова обнављања,
утврђивања и систематизације градива. Као што је познато – поменути садржаји се, често,
делом остварују и оквиру часова који су примарно (већим својим делом) одређени за обраду
новог градива: као кратко уводно обнављање, сажета систематизација, брза провера
савладаности одређеног наставног садржаја... Питања, вежбе и задаци у уџбеницима пружају
такве могућности.
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8. ПЛАН НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПО ТЕМАМА
Годишњи фонд часова 180
Прва тема: Сазвежђа (35 часова)
Друга тема: Снови (40 часова)
Трећа тема: Јунаци (39 часова)
Четврта тема: Машта (30 часова)
Пета тема: Ти и ја (36 часова)
Прва тема: Сазвежђа (35 часова)
1. Уводни час: Упознавање с програмом (Читанка за 5. разред, Моња Јовић; Јелена Журић и
Јелена Ангеловски: Жубор језика – српски језик и језичка култура са вежбањима; Снежана
Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна свеска за пети разред, ИК Едука,
Београд, 2013.; програм и распоред лектире у петом разреду; распоред писмених и
контролних задатака у првом полугодишту)
2. Језичка култура: Говорна вежба: приповедање и описивање
3. Књижевност: Обрада приповетке Девојчица и крчаг, Лав Толстој (Читанка, стр. 4–6)
4. Језичка култура: Домаћи задатак, задатак из „Мале школе писања”.
5. Језик: Обнављање наставних садржаја из млађих разреда (квиз час; Радна свеска: На
почетку петог разреда, 9–13 ).
6. Књижевност: Песма о песми, Јован Јовановић Змај, обрада (Читанка, стр. 7–11)
7. Језичка култура: Разговор о језику, говорни и писани језик (Граматика, стр. 15–17)
8. Књижевност: Небеска река, Гроздана Олујић, обрада (Читанка, стр. 12–15)
9. Језик: Реч, слог, акценат, обрада (Граматика, стр. 17–19 )
10. Књижевност: Песме о мајци, Бранко В. Радичевић, обрада (Читанка, стр. 16–19)
11. Језичка култура: Правилан изговор гласова, обрада (Граматика, стр. 22–24)
12. Књижевност: Овај дечак се зове Пепо Крста, Милован Данојлић, обрада (Читанка, стр.
26–28)
13. Језичка култура: Изражајно рецитовање поезије (Граматика, стр. 21–22)
14. Језик: Променљиве и непроменљиве речи, обрада (Граматика, стр. 26–30)
15. Језик: Врсте речи: деклинација, конјугација, компарација, обрада (Граматика, стр. 26–
30)
16. Књижевност: Десетица, Иван Цанкар, обрада (Читанка, стр. 20–25)
17. Језик: Врсте речи: променљиве и непроменљиве речи (утврђивање)
18. Језик: Значење и врсте именица, обрада (Граматика, стр. 32 –34)
19. Језичка култура: Стилске вежбе: писање састава на часу и анализа
20. Језик: Број именица (једнина и множина именица), род именица: (природни и
граматички род именица), обрада (Граматика, стр. 35–37)
21. Језик: Деклинација: промена именица и именских речи (Граматика, стр. 39–41)
22. Књижевност: Лето на висоравни, Стеван Раичковић, обрада (Читанка, стр. 29–30)
23. Језичка култура: Домаћи задатак, Задaтак из „Мале школе писања” (Читанка стр. 30)
24. Језик: Врсте именица, род, број, падеж именица – утврђивање
25. Књижевност: Кирија, Бранислав Нушић, обрада (Читанка, стр. 31–37)
26. Књижевност: Утврђивање (Читанка, стр. 38)
27. Језик/ Правопис: Писање вишечланих географских имена (Граматика, стр. 43–45)
28. Језик/ Правопис: Писање вишечланих имена предузећа и установа (Граматика, стр. 46–
48)
29. Језик/ Правопис: Утврђивање (правописна вежба)
30. Језичка култура: Синоними и антоними (Граматика, стр. 123–125)
31. Језичка култура: Некњижевне речи и туђице (Граматика, стр. 126–127)
32. Језичка култура: Основно и пренесено значење речи, обрада (Граматика, стр. 128–129)
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33. Језичка култура: Сувишне речи и изрази (Граматика, стр. 130–131)
34. Језичка култура: Читање и разумевање прочитаног, задаци за вежбу са применом
научених појмова из језичке културе (Граматика, стр. 89–92)
35. Језичка култура: Квиз час – обнављања и утврђивања
Друга тема: Снови (40 часова)
36. Књижевност: Домовина, Душан Васиљев, обрада (Читанка, стр. 40–41)
37. Језик: Деклинација именица и именских речи, обрада (Граматика, стр. 39–41)
38. Језик: Номинатив, обрада (Граматика, стр. 50–54)
39. Књижевност: Бајка о човеку који је обишао Земљину куглу, Стеван Раичковић, обрада
(Читанка, стр. 42–44)
40. Језик: Генитив, обрада (Граматика, стр. 55–61)
41. Књижевност: Ђачки растанак, Бранко Радичевић, обрада одломка из поеме (Читанка,
стр. 45–47)
42. Језичка култура: Домаћи задатак; састав на задату тему (Читанка, стр. 47)
43. Језик: Датив, обрада (Граматика, стр. 62–65 )
44. Језик: Номинатив, генитив , датив, утврђивање
45. Књижевност: Житије Ајдук Вељка Петровића, Вук С. Караџић, обрада (Читанка, стр.
40–41)
46. Књижевност: Житије Ајдук Вељка Петровића, Вук С. Караџић, обрада (Читанка, стр.
40–41)
47. Језичка култура: Анализа домаћег задатка, писмени састав
48. Језичка култура: Техника израде писменог састава (стилске вежбе) – припрема за први
писмени задатак (Граматика, стр. 96–99)
49. Језичка култура: Први школски писмени задатак
50. Језик: Акузатив, обрада (Граматика, стр. 66–70)
51. Језичка култура: Анализа првог школског писменог задатка
52. Језичка култура: Исправка првог школског писменог задатка
53. Језик: Вокатив, обрада (Граматика, стр. 71–75)
54. Књижевност: Хајдуци, Бранислав Нушић, обрада (Читанка, стр. 54–58)
55. Књижевност: Хајдуци, Бранислав Нушић, обрада
56. Књижевност: Хајдуци, Бранислав Нушић, обрада
57. Језик: Инструментал, обрада (Граматика, стр. 76–81)
58. Језик: Локатив, обрада (Граматика, стр. 81–86)
59. Језик: Падежи, утврђивање
60. Књижевност: Вила зида град, народна митолошка песма, обрада (Читанка, стр. 58–61)
61.. Књижевност: Војевао бели Виде, народна лирска песма, обрада (Читанка, стр. 45–48)
62. Језик: Падежи, припрема за контролни задатак, утврђивање
63. Језик: Контролни задатак, падежи, утврђивање
64. Књижевност: Народне лирске песме, обрада (Читанка, стр. 66–73)
65. Књижевност: Народне лирске песме, обрада (Читанка, стр. 66–73)
66. Језик: Исправка и анализа контролног задатка, утврђивање
67. Језик: Придеви (значење и врста придева), обрада (Граматика, стр. 105–106)
68. Језик: Придеви, промена придева, обрада (Граматика, стр.106 –107)
69. Језичка култура: Препричавање динамичних сцена из епског дела, филма и телевизијске
емисије (Граматика, стр. 93–95)
70. Књижевност: Народне питалице, народне загонетке, пословице, обрада (Читанка, стр.
66–73)
71. Језик: Придеви, вид и служба, обрада (Граматика, стр. 108–109)
72. Књижевност: Утврђивање, стилске фигуре, обредна лирика (Читанка, стр. 66–73)
73. Језик: Придеви, компарација, обрада (Граматика, стр. 109–112)
74. Језик/Правопис: Писање придева изведених од властитих имена. Писање гласа ј у
придевима на -ски и -ин (Граматика, стр.113 –114)
75. Језик: Утврђивање – придеви (квиз час)
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Трећа тема: Јунаци (39 часова)
76. Језичка култура: Причање о догађајима и описивање доживљаја - према сачињеном
плану (стилске вежбе) – припрема за други писмени задатак, обрада (Граматика, стр. 100–
101)
77. Језичка култура: Други школски писмени задатак
78. Књижевност: Женидба Душанова, народна епска песма, обрада (Читанка, стр. 80–87)
79. Књижевност: Женидба Душанова, народна епска песма, обрада (Читанка, стр. 80–87)
80. Језичка култура: Анализа писменог задатка
81. Језичка култура: Исправка писменог задатка
82. Књижевност: Народне епске песме старијих времена, обрада
83. Књижевност: Доживљаји Тома Сојера, Марк Твен, обрада лектире (Читанка, стр. 186–
190)
84. Књижевност: Доживљаји Тома Сојера, Марк Твен, обрада лектире
85. Језичка култура: Домаћи задатак, утврђивање
86. Језичка култура: Опис лика – портрет, обрада (Граматика, стр. 116–118)
87. Језичка култура: Опис простора (појмови: ентеријер, екстеријер) обрада (Граматика,
стр. 120–121)
88. Језик: Заменице, именичке заменице, обрада (Граматика, стр. 133–138)
89. Језик: Заменице, Лична заменица сваког лица – себе се (повратна лична заменица)
обрада (Граматика, стр. 138–139)
90. Језик/Правопис: Писање личне заменице Ви великим словом, обрада (Граматика, стр.
136–137)
91. Књижевност: Свети Саво, народна епска песма, обрада (Читанка, стр. 76–78)
92. Књижевност: Свети Саво, народна епска песма, обрада
93. Књижевност: Свети Сава у књижевности, утврђивање
94. Језик: Заменице, неличне именичке заменице, обрада (Граматика, стр.140 –142)
95. Језик/Правопис Писање одричних заменица нико и ништа с предлозима, обрада
(Граматика, стр. 140–143)
96. Језик: Заменице, утврђивање
97. Књижевност: Марко Краљевић и Љутица Богдан, народна епска песма, обрада
(Читанка, стр. 89–94)
98. Књижевност: Како је Тезеј победио Минотаура, одломак, обрада (Читанка, стр. 95–97)
99. Књижевност: Зимско јутро, Војислав Илић, обрада (Читанка, стр. 158–160)
100. Језик: Бројеви, писање бројева, обрада (Граматика, стр. 145–152)
101. Језик: Врсте именских речи, именске речи – падежи; квиз игра, утврђивање
102. Књижевност: Девојка цара надмудрила, народна приповетка, обрада (Читанка, стр. 97–
100)
103. Језичка култура: Домаћи задатак, утврђивање
104. Књижевност: Еро с оног свијета, шаљива народна приповетка, обрада (Читанка, стр.
102–104)
105. Књижевност: Није вјера тврда у јачега, басна, обрада (Читанка, стр. 106)
106. Књижевност: Међед, свиња и лисица, прича оживотињама, обрада (Читанка, стр. 107–
108)
107. Језик: Глаголи (значење глагола и служба у реченици), обрада (Граматика, стр. 154–
155)
108. Књижевност: Капетан Џон Пиплфокс, Душан Радовић, обрада (Читанка, стр. 179–185)
109. Језик: Глаголски вид, обрада (Граматика, стр. 155–157)
110. Језик: Глаголски род, обрада (Граматика, стр. 157–159)
111. Књижевност: Биберче, народна бајка, обрада (Читанка, стр. 109–112)
112. Језик: Глаголи, глаголски вид и род, утврђивање (Граматика, стр. 160–161)
113. Књижевност: Биберче, Љубиша Ђокић, обрада (Читанка, стр. 113–118)
114. Књижевност: Биберче, Љубиша Ђокић, обрада
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Четврта тема: Машта (30 часова)
115. Језик: Глаголски облици – инфинитив: значење инфинитива и служба у реченици,
инфинитивна основа и инфинитивни наставак, обрада (Граматика, стр. 163–166)
116. Књижевност: Вашар у Тополи, Добрица Ерић, обрада (Читанка, стр. 120–122)
117. Језик: Презент: значење презента и употреба у приповедању, грађење презента и
презентска основа, обрада (Граматика, стр. 167–171)
118. Језик: Презент помоћних глагола, обрада (Граматика, стр. 168–169)
119. Књижевност: Прва бразда, Милован Глишић, обрада (Читанка, стр. 123–130)
120. Књижевност: Прва бразда, Милован Глишић, обрада
121. Језик: Радни глаголски придев, обрада (Граматика, стр. 172–173)
122. Језик: Перфекат, крњи перфекат (перфекат без помоћних глагола), обрада (Граматика,
стр. 174–177)
123. Књижевност: Поље, Јован Дучић, обрада (Читанка, стр. 131–132)
124. Језик: Футур први, обрада (Граматика, стр. 178–181)
125. Језичка култура: Опис природе, пејзаж, обрада (Граматика, стр. 118–119)
126. Језик: Глаголски облици, обнављање (Граматика, стр. 182)
127. Језик: Глаголски облици, провера, утврђивање
128. Књижевност: Поход на Мјесец, Бранко Ћопић, обрада (Читанка, стр. 133–139)
129. Језичка култура: Приповедање о измишљеном догађају (стилске вежбе) – припрема за
трећи писмени задатак, утврђивање (Граматика, стр. 102–103)
130. Језичка култура: Трећи школски писмени задатак
131. Књижевност: Мој први изум,Никола Тесла, обрада (Читанка, стр. 141–142)
132. Језичка култура: Анализа трећег писменог задатка
133. Језичка култура: Исправка трећег писменог задатка
134. Књижевност: Мостови, Иво Андрић, обрада (Читанка, стр. 145–148)
135. Књижевност: Мостови, Иво Андрић, обрада (Читанка, стр. 145–148)
136. Језик/Правопис: Управни и неуправни говор, обрада (Граматика, стр. 218–219)
137. Књижевност: Чича Јордан,Стеван Сремац, обрада (Читанка, стр. 149–154)
138. Књижевност: Чича Јордан,Стеван Сремац, обрада
139. Језик/Правопис: Управни и неуправни говор, утврђивање
140. Језик/Правопис: Правописни знаци и интерпункција, утврђивање (Граматика, стр.
220–225)
141. Књижевност: Робинсон Крусо, Данијел Дефо, обрада (Читанка, стр. 175–178)
142. Књижевност: Робинсон Крусо, Данијел Дефо, обрада
143. Језик/Правопис: Диктат, утврђивање
144. Језичка култура: Промена гледишта, обрада и утврђивање (Граматика, стр.189–190)
Пета тема: Ти и ја (36 часова)
145. Језик: Главни реченични чланови: субјекат и предикат, обрада (Граматика, стр. 192)
146. Језик: Глаголски и именски предикат, обрада (Граматика, стр. 193–195)
147. Језик: Субјекат, обрада (Граматика, стр. 195–197)
148. Језичка култура/Језик: Писање кратке приче и одређивање субјекта и предиката у
тексту.
149. Језичка култура: Домаћи задатак, састав (задатак из „Мале школе писања”)
150. Језик: Зависни реченични чланови: глаголски и именички додаци, обрада
151. Књижевност: Шала, Антон Павлович Чехов, обрада (Читанка, стр. 161–166)
152. Језик: Објекат, прави и неправи објекат, обрада (Граматика, стр. 198–201)
153. Језик: Прилошке одредбе (Прилози у служби прилошке одредбе, именице у служби
прилошке одредбе) обрада (Граматика, стр. 202–205)
154. Језик: Атрибут, обрада (Граматика, стр. 206–207)
155. Књижевност: 20 000 миља под морем, Жил Верн, обрада (Читанка, стр. 190–194)
156. Књижевност: 20 000 миља под морем, Жил Верн, обрада
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157. Језичка култура: Вест и извештавање, обрада (стр. 186–188),
158. Језик: Апозиција, обрада (Граматика, стр. 208–209)
159. Језик: Реченични чланови, утврђивање (Граматика, стр. 210)
160. Језик: Реченични чланови, утврђивање
161. Језик: Реченични чланови, провера, утврђивање
162. Књижевност: Шашава песма, Мирослав Антић, обрада (Читанка, стр. 166–168)
163. Језичка култура: Рецитовање и изражајно читање поезије, утврђивање
164. Језик: Комуникативна и предикатска реченица, обрада (Граматика, стр. 212–214)
165. Језик: Проста и сложена реченица, обрада (Граматика, стр. 214–216)
166. Језик: Реченица, утврђивање
167. Језичка култура: Описивање једноставног радног поступка. (стилске вежбе – припрема
за четврти писмени задатак, утврђивање (Граматика, стр.184 –186)
168. Језичка култура: Четврти писмени задатак
169. Књижевност: Дечак и пас, Данило Киш, обрада (Читанка, стр. 168–172)
170. Књижевност: Дечак и пас, Данило Киш, обрада
171. Језичка култура: Анализа четвртог писменог задатка
172. Језичка култура: Исправка четвртог писменог задатка
173. Књижевност: Покошена ливада, Десанка Максимовић, обрада (Читанка, стр. 173–174)
174. Језик: Припрема за завршни тест, утврђивање
175. Језик: Завршни тест, утврђивање
176. Књижевност: Лектира по слободном избору, обрада
177. Књижевност: Лектира по слободном избору, обрада
178. Језичка култура: Приватно и службено писмо (Граматика, стр. 227–230)
179. Систематизација градива
180. Завршни час
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9. МЕСЕЧНИ ПЛАНОВИ РАДА (ОПЕРАТИВНИ)
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Р. бр.
часа

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Р. бр.
н. теме

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

уводни час

утврђивање

обрада

утврђивање

утврђивање

обрада

обрада
обрада

Говорна вежба
СЈ.1.2.2. СЈ.1.2.3.

Девојчица и крчаг, Лав Толстој
СЈ.1.4.1. CJ.1.4.2. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6.
CJ.2.4.8. CJ.3.4.4. CJ.3.4.7.

Домаћи задатак, Задатак из „Мале школе
писања”
CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3. CJ.2.2.1.
CJ.3.2.1.

Квиз час: утврђивање градива из
граматике из млађих разреда
1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2. 1СЈ.1.4.3. 1СЈ.2.4.1.
1СЈ.2.4.2. 1СЈ.2.4.3. 1СЈ.2.4.4. 1СЈ.2.4.5.
1СЈ.2.4.6. 1СЈ.2.4.7. 1СЈ.3.4.2. 1СЈ.3.4.3.

Песма о песми, Јован Јовановић Змај
CJ.1.4.1. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6. CJ.3.4.4.
CJ.3.4.5. CJ.3.4.7.

Разговор о језику, говорни и писани језик
СЈ.1.2.5.

Небеска река, Гроздана Олујић
CJ.1.4.1. CJ.1.4.2. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6.
CJ.2.4.8. CJ.3.4.4. CJ.3.4.7.

Тип часа

фронтални,
индивидуални, рад
у паровима

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални, рад
у паровима

фронтални,
индивидуални,
рад у групи

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални,
групни

индивидуални

фронтални

Облик рада

Разред: пети

дијалошка,
монолошка,
стваралачка

дијалошка,
монолошка,
демонстративна

дијалошка,
монолошка

текстуална,
дијалошка,
монолошка

текстуална, метода
усменог излагања,
дијалошка

текстуална,
стваралачка

Читанке, свеске, књига

Граматике, свеске

Читанке, свеске

Граматике, свеске, радне
свеске, наставни листићи,
ПП презентација

Читанке, свеске

Читанке, свеске

предмети које су донели
ученици

дијалошка,
монолошка,
демонстративна

текстуална,
дијалошка,
монолошка

књижевност, језик,
језичка култура

комплет уџбеника за
српски језик за пети
разред, свеске, фоток.
примерци плана лектире,
контр. и п. задатака,
додатне наставе

књижевност, језик,
историја

књижевност, језик

књижевност, језик,
верска настава

језик, језичка
култура,
књижевност

језичка култура

књижевност, језик

књижевност, језик,
језичка култура

Корелација

Недељни фонд часова: 5

ЗА МЕСЕЦ: септембар

Наставна средства

Наставне методе

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

Упознавање са програмом
СЈ.1.2.2. СЈ.1.4.1. СЈ.2.1.1.

Назив наставне јединице
Стандарди

Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК

Школска __________________________________________

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

Стилске вежбе: писање састава на часу
и анализа
СЈ.1.2.1. СЈ.1.2.2. СЈ.1.2.3. СЈ. 2.2.1.
СЈ.2.2.5. СЈ.3.2.5.
Број именица (једн. и мн. именица), Род
именица (прир. и грам. род им.)
СЈ.1.3.4. СЈ.1.3.14. СЈ.2.3.3. СЈ.3.3.4.
Деклинација: промена именица и
именских речи
СЈ.1.3.4. СЈ.1.3.14. СЈ.2.3.3.

Значење и врсте именица
СЈ.1.3.4. СЈ.1.3.14. СЈ.2.3.3. СЈ.3.3.4.

Врсте речи: деклинација, конјугација,
компарација
CJ.1.3.4. CJ.1.3.14. CJ.2.3.3.
Десетица, Иван Цанкар
CJ.1.4.1. CJ.1.4.2. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6.
CJ.2.4.8. CJ.3.4.4. CJ.3.4.7.
Врсте речи: променљиве и
непроменљиве речи
СЈ.1.3.4. СЈ.1.3.14. СЈ.2.3.3.

Променљиве и непроменљиве речи
CJ.1.3.4. CJ.1.3.14. CJ.2.3.3.

обрада

обрада

утврђивање

обрада

утврђивање

обрада

обрада

обрада

текстуална,
дијалошка
дијалошка,
монолошка

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални,
рад у пару

стваралачка,
дијалошка, мет. сам.
уч. радова
дијалошка,
монолошка
дијал., монол.,
демонстративна

индивидуални,
фронтални
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални, рад
у паровима

текстуална,
дијалошка,
монолошка

Граматике, свеске, радне
свеске

Граматике, свеске

свеске

Граматике, свеске

Граматике, свеске, радне
свеске

Читанке, свеске

језик, језичка
култура

језик, језичка
култура

језичка култура,
књижевност

језик, језичка
култура

језик, језичка
култура,
књижевност

књижевност,
историја, језик

језик, језичка
култура

језик, језичка
култура

Граматике, свеске, радне
свеске
Граматике, свеске радне
свеске

књижевност, језик

књижевност, језик

језик, књижевност

књижевност,
језик

језик, језичка
култура

Читанке, свеске, граматике

Читанке, свеске

Граматике, свеске

Читанке, свеске

текстуална,
дијалошка,
монолошка
дијалошка,
монолошка

Граматике, свеске

дијал., монол.,
демонстративна

дијалошка,
монолошка
дијалошка,
монолошка,
демонстративна
дијалошка,
монолошка,
демонстративна
текстуална,
дијалошка,
монолошка

индивидуални,
фронтални

обрада

фронтални, индив.,
рад у пару
фронтални,
индивидуални

обрада

Правилан изговор гласова
СЈ. 1.3.1.

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални, рад
у паровима, групни
рад

обрада

обрада

Песме о мајци, Бранко В. Радичевић
CJ.1.4.1. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6. CJ.3.4.4.
CJ.3.4.5. CJ.3.4.7.

Овај дечак се зове Пепо Крста, Милован
Данојлић
CJ.1.4.1. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6. CJ.3.4.4.
CJ.3.4.5. CJ.3.4.7.
Изражајно рецитовање поезије
СЈ.1.4.9.

обрада

Реч, слог, акценти
CJ.3.3.1. CJ.1.3.14.

Р. бр.
часа

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Р. бр.
н. теме

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

Основно и пренесено значење речи
СЈ.1.3.12.

Назив наставне јединице
Стандарди
Лето на висоравни, Стеван Раичковић
СЈ.1.4.1. СЈ.1.4.7. CJ.2.4.6. CJ.3.4.4.
CJ.3.4.5. CJ.3.4.7.
Домаћи задатак, Задатак из „Мале школе
писања”
CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3. CJ.2.2.1.
CJ.3.2.1.
Врсте именица, род, број, падеж именица
СЈ.1.3.4. СЈ.2.3.3. СЈ.1.3.14.
Кирија, Бранислав Нушић
CJ.1.4.1. CJ.1.4.2. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6
CJ.2.4.8. CJ.3.4.4. CJ.3.4.7.
Утврђивање-књижевност
CJ.1.4.1. CJ.1.4.2. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6
CJ.2.4.8. CJ.3.4.4. CJ.3.4.7.
Писање вишечланих географских имена
СЈ.1.2.1. СЈ.1.2.2. СЈ.1.2.7. СЈ.1.2.8.
СЈ.2.2.5.
Писање вишечланих имена предузећа и
установа
СЈ.1.2.1. СЈ.1.2.2. СЈ.1.2.7. СЈ.1.2.8.
СЈ.2.2.5.
Утврђивање (правописна вежба)
СЈ.1.2.1. СЈ.1.2.2. СЈ.1.2.7. СЈ.1.2.8.
СЈ.2.2.5.
Синоними и антоними
СЈ.1.3.12.
Некњижевне речи и туђице
СЈ.1.3.12, СЈ.1.3.13.

Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК

Школска __________________________________________

обрада

обрада

обрада

фронтални,
индивидуални,
групни рад
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индив., рад у пару
фронтални,
индивидуални,
групни рад

фронтални,
индивидуални

обрада

утврђивање

фронтални,
индивидуални

фронтални,
групни рад

обрада

утврђивање

обрада

Наставна средства

Граматике, свеске, радне
свеске
Граматике, свеске, радне
свеске

дијалошка,
монолошка
дијалошка,
монолошка
дијалошка,
монолошка,
текстуална

Граматике, свеске, радне
свеске

Граматике, свеске,
наставни листићи

језичка култура,
књижевност

језичка култура,
књижевност, језик
језичка култура,
књижевност

језик, правопис,
језичка култура

језик, правопис,
језичка култура

језик, правопис,
језичка култура

Граматике, свеске, радне
свеске
Граматике, свеске, радне
свеске

књижевност, језик

књижевност, језик

језик, језичка
култура

језичка култура

књижевност, језик,
ликовна култура

Корелација

Читанке, свеске

Читанке, свеске

Граматике, свеске, радне
свеске

Читанке, свеске

Читанке, свеске

ЗА МЕСЕЦ: октобар
Недељни фонд часова: 5

дијалошка,
монолошка

дијалошка,
монолошка,
демонстативна

текстуална,
дијалошка
текстуална,
дијалошка,
монолошка
текстуална,
дијалошка,
монолошка
дијалошка,
монолошка,
демонстативна

фронтални,
индивидуални
фронтални,
групни рад

текстуална,
стваралачка

фронтални,
индивидуални

утврђивање

утврђивање

текстуална,
дијалошка,
монолошка

Наставне методе

фронтални, рад у
пару

Облик рада

обрада

Тип часа

Разред: пети

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

обрада
утврђивање

Датив
СЈ.1.3.4. СЈ.2.3.3. СЈ.3.3.6. СЈ.1.3.9.

Номинатив, генитив, датив
СЈ. 1.3.4. СЈ. 2.3.3. СЈ.3.3.6. СЈ.1.3.9.

дијалошка,
демонстративна

дијалошка,
демонстративна

текстуална,
стваралачка

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивид. и рад у
пару
фронтални,
индивидуални и
рад у пару

Читанке, свеске,
фотографије

текстуална,
дијалошка,
демонстративна

фронтални,
индивидуални

обрада

Граматике, свеске, радне
свеске

Граматике, свеске

Ученички радови

Граматике, свеске, радне
свеске

дијалошка,
демонстративна

фронтални,
индивидуални

обрада

утврђивање

Читанке, свеске

дијалошка,
монолшка,
демонстративна

Граматике, свеске, радне
свеске

Граматике, свеске

Читаке, свеске

фронтални,
индивидуални и
рад у пару

фронтални,
индивид. и рад у
пару

фронтални,
индивидуални

текстуална,
дијалошка,
монолошка
дијалошка,
монолошка,
демонстративна
дијалошка,
монолошка,
демонстративна

фронтални,
индивидуални и
рад у пару

Листићи

Листићи, радне свеске

Граматике, свеске, радне
свеске

обрада

обрада

Номинатив
СЈ.1.3.4. СЈ.2.3.3. СЈ.3.3.6. СЈ.1.3.9.

Бајка о човеку који је обишао земљину
куглу, Стеван Раичковић
CJ.1.4.1. CJ.1.4.2. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6.
СЈ.2.4.8. CJ.3.4.4. CJ.3.4.7.
Генитив
СЈ. 1.3.4. СЈ. 2.3.3. СЈ.3.3.6. СЈ.1.3.9.
Ђачки растанак, Бранко Радичевић,
обрада одломка из поеме
CJ.1.4.1. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6. CJ.3.4.4.
CJ.3.4.7.
Домаћи задатак састав на тему
CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3. CJ.2.2.1.
CJ.3.2.1.

обрада

обрада

дијалошка, квиз час

текстуална

дијалошка,
монолошка

рад у групи

индивидуални

утврђивање

утврђивање

фронтални,
индивидуални

обрада

Деклинација именица и именских речи
СЈ.1.3.4. СЈ.1.3.14. СЈ.2.3.3.

Сувишне речи и изрази
СЈ.1.1.6. СЈ.1.2.5.
Читање и разумевање прочитаног, задаци
за вежбу са применом научених појмова
из језичке културе
СЈ.1.3.12. СЈ.1.3.13. СЈ.1.1.6. СЈ.1.2.5.
Квиз провера: језичка култура
СЈ.1.3.12. СЈ.1.3.13. СЈ.1.1.6. СЈ.1.2.5.
Домовина, Душан Васиљев
CJ.1.4.1. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6. CJ.3.4.4.
CJ.3.4.5. CJ.3.4.7.

језик, језичка
култура,
књижевност

језик, језичка
култура

језичка култура

књижевност,
историја, језик

језик, језичка
култура

књижевност, језик,
сликарство

језик, језичка
култура

језик, језичка
култура

књижевност, језик

језичка култура

језичка култура,
књижевност

језичка култура,
књижевност

Р. бр.
часа

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Р. бр.
н. теме

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

Вокатив
СЈ. 1. 3. 4. СЈ. 2. 3. 3. СЈ.3.3.6. СЈ.1.3.9.

Анализа првог школског писменог
задатка
CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3. CJ.2.2.1.
CJ.3.2.1
Исправка првог школског писменог
задатка
CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3. CJ.2.2.1.
CJ.3.2.1

Акузатив
СЈ. 1. 3. 4. СЈ. 2. 3. 3. СЈ.3.3.6. СЈ.1.3.9.

Назив наставне јединице
Стандарди
Житије Ајдук Вељка Петровића, Вук С.
Караџић
CJ.1.1.1. CJ.1.1.5. CJ.1.3.15. CJ.1.4.1.
CJ.1.4.7. CJ.2.1.1. CJ.2.4.4. CJ.2.4.7.
Житије Ајдук Вељка Петровића, Вук С.
Караџић
CJ.1.1.1. CJ.1.1.5. CJ.1.3.15. CJ.1.4.1.
CJ.1.4.7. CJ.2.1.1. CJ.2.4.4. CJ.2.4.7.
Анализа домаћег задатка, писмени састав
CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3. CJ.2.2.1.
CJ.3.2.1.
Техника израде писменог састава
(стилске вежбе) – припрема за први
писмени задатак
CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3. CJ.2.2.1.
CJ.3.2.1.
Први школски писмени задатак
CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3. CJ.2.2.1.
CJ.3.2.1

Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК

Школска __________________________________________

обрада

утврђивање

утврђивање

обрада

фронтални,
индивидуални

индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

индивидуални

Вежбанке

Вежбанке
Граматике, свеске, радне
свеске

текстуална,
стваралачка
дијалошка,
демонстративна,
монолошка

Граматике, свеске, радне
свеске

дијалошка,
демонстративна,
монолошка
дијалошка,
стваралачка,
текстуална

Вежбанке

Свеске, радови

стваралачка,
текстуална

фронтални,
индивидуални

обрада,
утврђивање

провера

стваралачка,
дијалошка

фронтални,
индивидуални

утврђивање

Читанке, свеске, књига

Граматике, свеске

текстуална,
дијалошка,
монолошка

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

обрада

Наставна средства
Читанке, свеске, књига

ЗА МЕСЕЦ: новембар

језик, језичка
култура

језик, књижевност

језик, књижевност

језик, језичка
култура

језик, књижевност

језик, језичка
култура

књижевност, језик

књижевност,
језик, историја

књижевност,
језик, историја

Корелација

Недељни фонд часова: 5

вербалнотекстуална

текстуална,
дијалошка,
монолошка

Наставне методе

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

Облик рада

обрада

Тип часа

Разред: пети

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

обрада
лектире

обрада
лектире

обрада
лектире

обрада
обрада
утврђивање

обрада

обрада

утврђивање

провера

обрада

Хајдуци, Бранислав Нушић
CJ.1.1.4. CJ.1.1.7. CJ.1.4.5. CJ.1.4.7.
СЈ.1.4.9. CJ.3.4.2. CJ.3.4.7.

Хајдуци, Бранислав Нушић
CJ.1.1.4. CJ.1.1.7. CJ.1.4.5. CJ.1.4.7.
СЈ.1.4.9. CJ.3.4.2. CJ.3.4.7.

Хајдуци, Бранислав Нушић
CJ.1.1.4. CJ.1.1.7. CJ.1.4.5. CJ.1.4.7.
СЈ.1.4.9. CJ.3.4.2. CJ.3.4.7.

Инструметал
СЈ. 1. 3. 4. СЈ. 2. 3. 3. СЈ.3.3.6. СЈ.1.3.9.

Локатив
СЈ. 1. 3. 4. СЈ. 2. 3. 3. СЈ.3.3.6. СЈ.1.3.9.

Падежи
СЈ. 1. 3. 4. СЈ. 2. 3. 3. СЈ.3.3.6. СЈ.1.3.9.

Вила зида град, народна митолошка песма
СЈ.1.1.1. CJ.1.4.2. CJ.1.4.3. CJ.1.4.4.
CJ.1.4.6.

Војевао Бели Виде, народна лирска песма
СЈ.1.1.1. CJ.1.4.2. CJ.1.4.3. CJ.1.4.4.
CJ.1.4.6.

Падежи, припрема за контролни задатак
СЈ. 1. 3. 4. СЈ. 2. 3. 3. СЈ.3.3.6. СЈ.1.3.9.

Контролни задатак, падежи
СЈ. 1. 3. 4. СЈ. 2. 3. 3. СЈ.3.3.6. СЈ.1.3.9.

Народне лирске песме
CJ.1.4.1. CJ.1.4.2. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6.
CJ.2.4.8. CJ.3.4.4. CJ.3.4.7.

фронтални,
индивидуални,
групни рад

фронтални,
индвидуални рад

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

фронтални, рад у
пару

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални,
групни рад

фронтални,
индивидуални,
групни рад

фронтални,
индивидуални,
групни рад

Граматике, свеске, радне
свеске

текстуална,
дијалошка

текстуална, метода
самосталних радова
ученика
текстуална,
дијалошка,
монолошка

текстуална,
дијалошка

дијалошка,
монолошка,
демонстративна
текстуална,
дијалошка,
монолошка,
демонстративна

Граматике, свеске, радне
свеске

Књиге, дневници читања

припремљени контролни
задаци

Граматике, свеске, радне
свеске

Читанке, свеске

Читанке, свеске

Граматике, свеске, радне
свеске

Лектире, днвеници читања

Лектире, дневници читања

Лектире, дневници читања

дијалошка,
монолошка,
демонстративна,
метода самосталних
ученичких радова
дијалошка,
монолошка,
демонстративна,
метода самосталних
ученичких радова
дијалошка, монол.,
демонстративна,
метода самосталних
ученичких радова
дијалошка,
монолошка,
демонстративна
дијалошка, монол.,
демонстративна

језик, језичка
култура,
кљижевност
књижевност, језик,
културна историја,
етнологија

језик, језичка
култура

књижевност, језик

књижевност, језик

језик, језичка
култура

језик, језичка
кулутра

језик, језичке
кулутра

књижевност, језик,
истроија

књижевност, језик,
истроија

књижевност, језик,
историја

Р. бр.
часа

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

Р. бр.
н. теме

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

Граматике, свеске, радне
свеске

дијалошка,
монолошка,
демонстративна

обрада
утврђивање
обрада

обрада

Стилске фигуре, обредна лирика
CJ.1.1.1. CJ.1.4.2. CJ.1.4.3. CJ.1.4.4.
CJ.1.4.6.

Придеви (компарација)
СЈ.1.3.4. СЈ.2.3.3. СЈ.3.3.4. СЈ.1.3.14.

Писање придева изведених од властитих
имена. Писање гласа Ј у придевима на
-ски и -ин
СЈ.1.2.1. СЈ.1.2.2. СЈ.1.2.7. СЈ.1.2.8.
СЈ.2.2.5.

дијалошка,
монолошка,
демонстативна

дијалошка,
монолошка

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални

дијалошка,
монолошка

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

наставни листићи, радне
свеске, свеске

текстуална,
дијалошка,
монолошка

фронтални,
индивидуални,
групни рад

обрада

стваралачка

фронтални,
индивидуални

обрада

Граматике, свеске

Граматике, свеске, радне
свеске

Читанке

Граматике, свеске

Граматике, свеске, радне
свеске

дијалошка,
монолошка

фронтални,
индивидуални

Граматике, свеске, радне
свеске

Граматике, свеске,
контролни задаци

књига, дневници читања

обрада

текстуална,
дијалошка,
монолошка
дијалошка, метода
усменог излагања

фронтални,
индивидуални,
групни рад
фронтални,
индивидуални

Наставна средства

дијалошка,
монолошка

Наставне методе

Облик рада

ЗА МЕСЕЦ: децембар

правопис, језик,
језичка култура

језик, језичка
култура,
књижевност

језик, језичка
култура

језик, језичка
култура,
књижевност

књижевност, језик,
културна историја,
етнологија

језичка култура

књижевност, језик,
културна историја,
етнологија
језик, језичка
култура
језик, језичка
култура,
књижевност
језик, језичка
култура

Корелација

Недељни фонд часова: 5

фронтални,
индивидуални

обрада

утврђивање

обрада

Тип часа

Разред: пети

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

Придеви (вид и служба)
СЈ.1.3.4. СЈ.2.3.3. СЈ.3.3.4. СЈ.1.3.14.

Придеви (промена придева)
СЈ. 1.3.4. СЈ. 2.3.3. СЈ.3.3.4. СЈ.1.3.14.
Препричавање динамичних сцена из
епског дела, филма и телевизијске
емисије
СЈ.1.2.2. СЈ.1.2.3. СЈ.1.2.4.
Народне питалице, народне загонетке,
пословице
CJ.1.4.1. CJ.1.4.2. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6.
CJ.2.4.8. CJ.3.4.4. CJ.3.4.7.

Придеви (значење и врсте придева)
СЈ. 1.3.4. СЈ. 2.3.3. СЈ.3.3.4. СЈ.1.3.14.

Назив наставне јединице
Стандарди
Народне лирске песме
CJ.1.4.1. CJ.1.4.2. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6.
CJ.2.4.8. CJ.3.4.4. CJ.3.4.7.
Исправак и анализа контролног задатка
СЈ. 1.3.4. СЈ. 1.3.14. СЈ. 2.3.3. СЈ.3.3.4.

Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК

Школска __________________________________________

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

2.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

Доживљаји Тома Сојера, Марк Твен
CJ.1.1.7. CJ.1.4.3. CJ.1.4.5. CJ.1.4.7.
CJ.1.4.8. CJ.1.4.9. CJ.2.4.1. CJ.2.4.2.
CJ.2.4.6. CJ.2.4.7. CJ.2.4.8. CJ.2.4.9.
CJ.3.4.2. CJ.3.4.6. CJ.3.4.7.
Доживљаји Тома Сојера, Марк Твен
CJ.1.1.7. CJ.1.4.3. CJ.1.4.5. CJ.1.4.7.
CJ.1.4.8. CJ.1.4.9. CJ.2.4.1. CJ.2.4.2.
CJ.2.4.6. CJ.2.4.7. CJ.2.4.8. CJ.2.4.9.
CJ.3.4.2. CJ.3.4.6. CJ.3.4.7.

Народне епске песме старијих времена
CJ.1.4.1. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6. CJ.3.4.4.
CJ.3.4.5. CJ.3.4.7.

Причање о догађајима и описивање
доживљаја (стилске вежбе) – припрема за
први писмени задатак
CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3. CJ.2.2.1.
CJ.3.2.1.
Други школски писмени задатак
CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3. CJ.2.2.1.
CJ.3.2.1
Женидба Душанова, народна епска песма
CJ.1.4.1. CJ.1.4.2. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6.
CJ.2.4.8. CJ.3.4.4. CJ.3.4.7.
Женидба Душанова, народна епска песма
CJ.1.4.1. CJ.1.4.2. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6.
CJ.2.4.8. CJ.3.4.4. CJ.3.4.7.
Анализа другог школског писменог
задатка
CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3. CJ.2.2.1.
CJ.3.2.1
Исправка другог школског писменог
задатка
CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3. CJ.2.2.1.
CJ.3.2.1

Квиз час (утврђивање: придеви)
СЈ.1.3.4. СЈ.2.3.3. СЈ.3.3.4. СЈ.1.3.14.

Вежбанке

Лектира, свеска

дијалошка,
стваралачка,
текстуална
текстуална,
стваралачка
текстуална,
дијалошка,
монолошка,
демонстративна

фронтални,
индивидуални

дијалошка,
монолошка,
демонстративна
дијалошка,
монолошка,
демонстративна

фронтални,
индивидуални, рад
у паровима
фронтални,
индивидуални, рад
у паровима

обрада
лектире

фронтални,
индивидуални, рад
у паровима

индивидуални

Вежбанке

дијалошка,
монолошка,
демонстративна
дијалошка,
монолошка,
демонстративна

фронтални,
индивидуални, рад
у паровима
фронтални,
индивидуални, рад
у паровима

Читанке, свеске, књига

Читанке, свеске, књига

Читанке, свеске, књиге

Читанке, свеске, књиге

Вежбанке

стваралачка,
текстуална

индивидуални

Граматике, свеске

Граматике, свеске

дијалошка,
монолошка
вербалнотекстуална

фронтални,
индивидуални

индивидуални,
фронтални,
групни рад

обрада
лектире

обрада

утврђивање

утврђивање

обрада

обрада

провера

Обрада,
утврђивање

утврђивање

књижевност,
географија, језик

књижевност,
историја, језик

књижевност,
историја, језик,
сликарство

језик, књижевност

језик, књижевност

књижевност,
историја, језик

књижевност,
историја, језик

Језик, књижевност

Језик, језичка
култура

језик, језичка
култура,
књижевност

Р. бр.
часа

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

Р. бр.
н. теме

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

обрада

Заменице; именичке заменице
СЈ. 1.3.4. СЈ.2.3.3. СЈ.3.3.4. СЈ.1.3.14.

утврђивање

обрада

Заменице: неличне именичке заменице
СЈ.1.3.4. СЈ.2.3.3. СЈ.3.3.4. СЈ.1.3.14.

обрада

Свети Саво, народна епска песма
CJ.1.4.1. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6. CJ.3.4.4.

Свети Сава у књижевности

обрада

Свети Саво, народна епска песма
CJ.1.4.1. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6. CJ.3.4.4.

обрада

обрада

обрада

Опис простора
СЈ.1.4.7. СЈ.3.4.6.

Заменице: лична заменица сваког лица
себе, се (повратна лична заменица)
СЈ. 1.3.4. СЈ. 2.3.3. СЈ.3.3.4. СЈ.1.3.14.
Писање личне заменице Ви великим
словом
СЈ.1.2.1. СЈ.1.2.2. СЈ.1.2.7. СЈ.1.2.8.
СЈ.2.2.5.

обрада

утврђивање

Тип часа

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

текстуална,
дијалошка,
монолошка
текстуална,
дијалошка,
монолошка
текстуална,
дијалошка,
монолошка
дијалошка,
монолошка,
демонстративна

Граматике, свеске

Читанке, свеске, књига

Читанке, свеске

Читанке, свеске

Граматике, свеске

дијалошка,
монолошка,
демонстративна

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару

Граматике, свеске

Граматике, свеске

Граматика, свеске,
Читанка

Граматика, свеске,
Читанка

ученички радови

Наставна средства

дијалошка,
монолошка,
демонстративна

дијалошка,
монолошка

дијалошка,
монолошка,
текстуална
дијалошка,
монолошка,
текстуална

текстуална,
стваралачка

Наставне методе

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

Облик рада

Разред: пети

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

Опис лика – портрет
СЈ.1.4.7. СЈ.3.4.6.

Назив наставне јединице
Стандарди
Домаћи задатак
CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3. CJ.2.2.1.
CJ.3.2.1.

Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК

Школска __________________________________________

језик, језичка
култура

књижевност

књижевност, језик,
историја

књижевност, језик,
историја

језик, правопис,
језичка кулутра

језик, језичка
култура

језик, језичка
култура,
књижевност

језичка култура,
књижевност

језичка култура,
књижевност

језичка култура

Корелација

Недељни фонд часова: 5

ЗА МЕСЕЦ: јануар

Р. бр.
часа

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

Р. бр.
н. теме

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

обрада

утврђивање

обрада

обрада

обрада

обрада

утврђивање

обрада

Заменице
СЈ.1.3.4. СЈ.2.3.3. СЈ.3.3.4. СЈ.1.3.14.

Марко Краљевић и Љутица Богдан,
народна епска песма
CJ.1.4.1. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6. CJ.3.4.4.
CJ.3.4.5. CJ.3.4.7.

Како је Тезеј победио Минотаура,
одломак мита из грчке митологије
CJ.1.4.1. CJ.1.4.2. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6.
CJ.2.4.8. CJ.3.4.4. CJ.3.4.7.

Зимско јутро, Војислав Илић
CJ.1.4.3. CJ.1.4.6. CJ.2.4.5.
CJ.3.4.7. CJ.3.4.8. CJ.3.4.4. CJ.3.4.5.

Бројеви, писање бројева
СЈ.1.3.4. СЈ.2.3.3. СЈ.3.3.4.

Врсте именских речи; именске речи –
падежи; квиз игра
СЈ.1.3.4. СЈ.2.3.3. СЈ.3.3.4. СЈ.1.3.14.

Девојка цара надмудрила, народна
приповетка
CJ.1.4.1. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6. CJ.3.4.4.
CJ.3.4.5. CJ.3.4.7.

Тип часа

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални,
групни рад

фронтални,
индивидуални

фронтални,
групни

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

текстуална,
дијалошка,
монолошка,
демонстративна

дијалошка,
монолошка,
демонстративна

дијалошка,
монолошка

дијалошка, монол.,
демонстративна,
текстуална

текстуална,
дијалошка,
монолошка

текстуална,
дијалошка,
монолошка

дијалошка,
монолошка

фронтални,
иднивидуални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални,
рад у пару

дијалошка,
монолошка,
демонстативна

Наставне методе

фронтални,
иднивидуални

Облик рада

Разред: пети

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

Писање одричних заменица нико и
ништа с предлозима
СЈ.1.2.1. СЈ.1.2.2. СЈ.1.2.7.
СЈ.1.2.8. СЈ.2.2.5.

Назив наставне јединице
Стандарди

Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК

Школска __________________________________________

Читанке, свеске

Граматике, радне свеске,
наставни листићи

Граматике, свеске

Читанке, свеске постери,
фотографије

Читанке, свеске

Читанке, свеске

Граматике, свеске, радне
свеске

Граматике, свеске

Наставна средства

књижевност, језик,
народна традиција

језик, језичка
култура,
књижевност

језик, правопис,
језичка кулутра
књижевност

језичка култура,
ликовна култура

књижевност,
историја, језик

књижевност, језик

језик, језичка
кулутра,
књижевност

језик, правопис,
језичка кулутра

Корелација

Недељни фонд часова: 5

ЗА МЕСЕЦ: фебруар

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

обрада

утврђивање

обрада

обрада

Глаголски род
СЈ. 1.3.4. СЈ. 2.3.3. СЈ.3.3.4. СЈ.1.3.14.

Биберче, народна бајка
CJ.1.4.1. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6. CJ.3.4.4.
CJ.3.4.5. CJ.3.4.7.
Глаголи: глаголски вид и род
СЈ. 1.3.4. СЈ. 2.3.3. СЈ.3.3.4. СЈ.1.3.14.
Биберче, Љубиша Ђокић
CJ.1.1.1. CJ.1.1.6. CJ.1.4.2. CJ.1.4.5.
СJ.2.4.8. CJ.2.4.9. CJ.2.3.11. CJ.2.4.1.
CJ.3.3.7. CJ.3.4.7.

обрада

обрада

обрада

обрада

обрада

обрада

утврђивање

Глаголски вид
СЈ. 1.3.4. СЈ. 2.3.3. СЈ.3.3.4. СЈ.1.3.14.

Међед, свиња и лисица, прича о
животињама
CJ.1.4.1. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6. CJ.3.4.4.
CJ.3.4.5. CJ.3.4.7.
Глаголи; значење глагола и служба у
реченици
СЈ. 1.3.4. СЈ. 2.3.3. СЈ.3.3.4. СЈ.1.3.14.
Капетан Џон Пиплфокс, Душан Радовић
CJ.1.4.3. CJ.1.4.7. CJ.1.4.8. CJ.1.4.9.
CJ.2.4.2. CJ.3.4.2. CJ.3.4.6. CJ.3.4.7.

Еро с оног свијета, шаљива народна
приповетка
CJ.1.4.1. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6. CJ.3.4.4.
CJ.3.4.5. CJ.3.4.7.
Није вјера тврда у јачега, басна
CJ.1.4.1. CJ.1.4.2. CJ.1.4.7. CJ.2.4.6.
CJ.2.4.8. CJ.3.4.4. CJ.3.4.7.

Домаћи задатак (састав на задату тему)
CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3. CJ.2.2.1.
CJ.3.2.1.

текстуална,
дијалошка,
монолошка

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

текстуална,
дијалошка,
демонстративна
дијалошка,
монолошка
дијалошка,
монолошка,
демонстративна

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални,
рад у пару

дијалошка,
монолошка

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

дијалошка,
монолошка

дијалошка,
монолошка

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

текстуална,
дијалошка,
монолошка

дијалошка,
монолошка

фронтални,
рад у пару
фронтални,
рад у пару

дијалошка,
монолошка

текстуална,
стваралачка

фронтални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални

Читанке, свеске

Граматике, свеске,
наставни листићи

Читанке, свеске,
фотографије

Граматике, свеске

Граматике, свеске

Читанке, свеске

Граматике, свеске

Читанке, свеске

Читанке, свеске

Читанке, свеске

Ученички радови

књижевност, језик,
сликарство, сценски
израз

језик, језичка
култура

књижевност, језик,
историја

језик, језичка
култура,
књижевност
језик, језичка
култура,
књижевност

књижевност, језик,
историја

језик, језичка
култура,
књижевност

књижевност, језик

књижевност, језик

књижевност, језик

језичка култура

Р. бр.
часа

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

Р. бр.
н. теме

3.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални,
групни рад

обрада

обрада

обрада

обрада

Перфекат, крњи перфекат (перфекат без
помоћног глагола)
СЈ.1.3.10. СЈ.1.3.14. СЈ.2.3.3. СЈ.2.3.8.

обрада

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индив.,
рад у пару

фронтални,
индивидуални,
групни рад

Граматике, свеске

дијалошка,
монолошка,
демонстративна

фронтални,
индивидуални

обрада

дијалошка,
монолошка,
демонстративна

дијалошка, монол.,
демонстративна

дијалошка, монол.,
демонстративна
дијалошка,
монолошка,
метода самосталних
ученичких радова
дијалошка,
монолошка,
метода самосталних
ученичких радова

Читанке, свеске, књиге

текстуална,
дијалошка,
монолошка

фронтални,
индивидуални,
рад у пару

Граматике, свеске

Граматике, свеске

Читанке, свеске

Читанке, свеске

Граматике, свеске

Граматике, свеске

Биберче Ђорђа
Лобачева (одломак или
у целини)

обрада

обрада

обрада

дијалошка,
монолошка,
демонстративна

Читанке, свеске, стрип

ЗА МЕСЕЦ: март

језик, језичка
култура

језик, језичка
култура

књижевност,
језик, ликовна
култура, музичка
култура

књижевност, језик,
ликовна култура,
музичка култура

језик, језичка
култура

језик, језичка
култура,
књижевност

књижевност, језик,
историја

језик, језичка
култура,
књижевност

књижевност,
језик, сликарство,
сценски израз

Корелација

Недељни фонд часова: 5
Наставна средства

фронтални,
индивидуални

Наставне методе
дијалошка,
монолошка,
демонстративна

Облик рада
фронтални,
индивидуални,
рад у пару

Тип часа

Разред: пети

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

Радни глаголски придев
СЈ.1.3.10. СЈ.1.3.14. СЈ.2.3.3. СЈ.2.3.8.

Назив наставне јединице
Стандарди
Биберче, Љубиша Ђокић
CJ.1.1.1. CJ.1.1.6. CJ.1.4.2. CJ.1.4.5.
СJ.2.4.8. CJ.2.4.9. CJ.2.3.11.
CJ.2.4.1. CJ.3.3.7. CJ.3.4.7.
Глаголски облици: инфинитив (значење
инфинитива и служба у реченици;
инфинитивна основа и инфинитивни
наставак)
СЈ.1.3.10. СЈ.1.3.14. СЈ.2.3.3. СЈ.2.3.8.
Вашар у Тополи, Добрица Ерић
CJ.1.1.1. CJ.1.1.5. CJ.1.2.4. CJ.1.3.15.
CJ.1.4.1. CJ.1.4.7. CJ.2.1.1. CJ.2.4.7.
Презент: значење презента и употреба у
приповедању, грађење презента и
презентска основа
СЈ.1.3.10. СЈ.1.3.14. СЈ.2.3.3. СЈ.2.3.8.
Презент помоћних глагола
СЈ.1.3.10. СЈ.1.3.14. СЈ.2.3.3. СЈ.2.3.8.
Прва бразда, Милован Глишић
CJ.1.1.1. CJ.1.1.5. CJ.1.1.6. CJ.1.4.1.
CJ.1.4.5. CJ.1.4.6. CJ.2.1.1. CJ.2.4.6.
CJ.2.4.7.
Прва бразда, Милован Глишић
CJ.1.1.1. CJ.1.1.5. CJ.1.1.6.
CJ.1.4.1. CJ.1.4.5. CJ.1.4.6.
CJ.2.1.1. CJ.2.4.6. CJ.2.4.7.

Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК

Школска __________________________________________

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

Обрада

Опис природе (пејзаж)
СЈ.1.4.7. СЈ.3.4.6.

вежбанке
Читанке, свеске

вежбанке

стваралачка,
текстуална
текстуална,
дијалошка, монол.,
демонстративна
дијалошка,
стваралачка,
текстуална

фронтални,
рад у пару
фронтални,
индивидуални

обрада

утврђивање

Вежбанке

Читанке, свеске

текстуална,
стваралачка
текстуална,
дијалошка,
монолошка,
демонстративна

индивидуални
фронтални,
рад у пару

утврђивање

обрада

провера

индивидуални

фронтални,
индивидуални

обрада,
утврђивање

књижевност, језик

језик, књижевност

језик, књижевност

књижевност, језик

језик, књижевност

језик, језичка
култура

књижевност, језик

језик, језичка
култура

припремљени контролни
задаци
Читанке, свеске

језик, језичка
култура

језичка култура,
књижевност

Граматика, свеске,
Читанка
Граматике, свеске, радне
свеске

језик, језичка
култура,
књижевност

књижевн., језик,
историја, лик.
култура

Граматике, свеске

Читанке, свеске, постери,
фотографије

Граматике, свеске

фронтални,
групни рад

обрада

текстуална,
дијалошка,
монолошка,
демонстративна
дијалошка,
монолошка,
демонстративна
дијалошка,
монолошка,
текстуална
текстуална,
дијалошка
текстуална, метода
самосталних радова
ученика
дијалошка,
монолошка
вербалнотекстуална

индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
групни рад

провера

утврђивање

обрада

Футур први
СЈ.1.3.10. СЈ.1.3.14. СЈ.2.3.3. СЈ.2.3.8.

Глаголски облици
СЈ.1.3.10. СЈ.1.3.14. СЈ.2.3.3. СЈ.2.3.8.
Глаголски облици
СЈ.1.3.10. СЈ.1.3.14. СЈ.3.3.4.
СЈ.2.3.8.
Поход на мјесец, Бранко Ћопић
СЈ.1.1.1. CJ.1.4.2. CJ.1.4.3. CJ.1.4.6.
Приповедање о измишљеном догађају
(стилске вежбе) – припрема за трећи
писмени задатак
CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3.CJ.2.2.1.
CJ.3.2.1.
Трећи школски писмени задатак
CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3. CJ.2.2.1.
CJ.3.2.1.
Мој први изум, Никола Тесла
СЈ.1.1.1. СЈ.1.1.5. СЈ.1.1.6. СЈ.1.1.7.
CJ.3.1.3.
Анализа трећег школског писменог
задатка
CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3. CJ.2.2.1.
CJ.3.2.1.
Исправка трећег школског писменог
задаткаCJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3.CJ.2.2.1.
CJ.3.2.1
Мостови, Иво Андрић
СЈ.1.1.1. СЈ.1.1.2. СЈ.1.1.5. СЈ.1.1.6.
СЈ.1.1.8. CJ.2.1.2. CJ.2.1.6. CJ.3.1.2.
CJ.3.4.3.

обрада

Поље, Јован Дучић
CJ.1.4.3. CJ.1.4.6. CJ.2.4.5. CJ.3.4.7.
CJ.3.4.8. CJ.3.4.4. CJ.3.4.5.

Р. бр.
часа

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

Р. бр.
н. теме

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

текстуална,
дијалошка,
монолошка
текстуална,
дијалошка,
монолошка

фронтални,
индивидуални,
групни рад
фронтални,
индивидуални,
групни рад

обрада

обрада

текстуална,
дијалошка,
монолошка,
демонстративна
дијалошка,
монолошка,
демонстративна
текстуална,
дијалошка, монол.,
демонстративна,
метода истражив.
радова ученика
текстуална,
дијалошка, монол.,
демонстративна,
метода истражив.
радова ученика
дијалошка,
монолошка,
демонстративна
дијалошка,
монолошка,
демонстативна

Наставне методе

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
рад у пару

фронтални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални

фронтални,
рад у пару

Облик рада

обрада

обрада

обрада

Чича Јордан, Стван Сремац
CJ.1.3.15. CJ.1.3.20. CJ.1.3.21.
CJ.1.4.5. CJ.1.4.7. CJ.2.1.1. CJ.2.4.6.
CJ.2.4.7. CJ.3.4.6. CJ.3.4.7.

Управни и неуправни говор
СЈ.1.2.1. СЈ.1.2.2. СЈ.1.2.7. СЈ.1.2.8.
СЈ.2.2.5.
Правописни знаци и интерпункција
СЈ.1.2.1. СЈ.1.2.2. СЈ.1.2.7. СЈ.1.2.8.
СЈ.2.2.5.
Робинсон Крусо, Данијел Дефо
CJ.1.1.4. CJ.1.1.5. CJ.1.1.6. CJ.1.4.7.
CJ.2.1.1. CJ.2.4.6. CJ.2.4.7. CJ.2.4.8.
CJ.2.4.9. CJ.3.1.3. CJ.3.4.7.
Робинсон Крусо, Данијел Дефо
CJ.1.1.4. CJ.1.1.5. CJ.1.1.6. CJ.1.4.7.
CJ.2.1.1. CJ.2.4.6. CJ.2.4.7. CJ.2.4.8.
CJ.2.4.9. CJ.3.1.3. CJ.3.4.7.

обрада

обрада

обрада

Тип часа

Разред: пети

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

Чича Јордан, Стван Сремац
CJ.1.3.15. CJ.1.3.20. CJ.1.3.21.
CJ.1.4.5. CJ.1.4.7. CJ.2.1.1. CJ.2.4.6.
CJ.2.4.7. CJ.3.4.6. CJ.3.4.7.

Назив наставне јединице
Стандарди
Мостови, Иво Андрић
СЈ.1.1.1. СЈ.1.1.2. СЈ.1.1.5. СЈ.1.1.6.
СЈ.1.1.8. CJ.2.1.2. CJ.2.1.6. CJ.3.1.2.
CJ.3.4.3.
Управни и неуправни говор
СЈ.1.2.1. СЈ.1.2.2. СЈ.1.2.7.
СЈ.1.2.8. СЈ.2.2.5.

Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК

Школска __________________________________________

Књига, дневник читања

књижевност, језик,
географија

књижевност, језик,
географија

језик, правопис,
језичка култура

Граматике, свеске, радне
свеске

Књига, дневник читања

језик, правопис,
језичка култура

књижевност, језик

Граматике, свеске, радне
свеске

Читанке, свеске

књижевност, језик

језик, правопис,
језичка култура

Граматике, свеске, радне
свеске

Читанке, свеске

књижевност, језик

Корелација

Читанке, свеске

Наставна средства

Недељни фонд часова: 5

ЗА МЕСЕЦ: април

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

4.

4.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

обрада

обрада

обрада

Главни реченични чланови: субјекат и
предикат
СЈ.1.3.8. СЈ.1.3.14. СЈ.2.3.6.

Глаголски и именски предикат
СЈ.1.3.8. СЈ.1.3.14. СЈ.2.3.6.

Субјекат
СЈ.1.3.8. СЈ.1.3.14. СЈ.2.3.6.

обрада

обрада

Зависни реченични чланови: глаголски и
именички додаци
СЈ.1.3.8. СЈ.1.3.14. СЈ.2.3.6.

Шала, Антон Павлович Чехов
CJ.1.3.15. CJ.1.3.20. CJ.1.3.21.
CJ.1.4.5. CJ.1.4.7. CJ.2.1.1. CJ.2.4.6.
CJ.2.4.7. CJ.3.4.6. CJ.3.4.7.

утврђивање

обнављање
и
утврђивање

обрада

Промена гледишта
СЈ.1.4.7.

Субјекат и предикат, вежбе
СЈ.1.3.8. СЈ.1.3.14. СЈ.2.3.6.
Писање кратке приче
CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3. CJ.2.2.1.
CJ.3.2.1.
Домаћи задатак: задатак из „Мале школе
писања”
CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3. CJ.2.2.1.
CJ.3.2.1.

утврђивање

Диктат
СЈ. 1.2.1. СЈ. 1.2.2. СЈ. 1.2.7.
СЈ.1.2.8. СЈ.2.2.5.

фронтални, рад у
пару

дијалошка,
монолошка,
демонстративна,
текстуална
текстуална,
дијалошка,
монолошка,
демонстративна,
метода
истраживачких
радова ученика

текстуална,
стваралачка

Фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

дијалошка,
монолошка,
текстуална,
стваралачка

текстуална,
дијалошка,
монолошка
дијалошка,
монолошка,
текстуална
дијалошка,
монолошка,
демонстративна,
текстуална
дијалошка,
монолошка,
демонстративна,
текстуална
дијалошка,
монолошка,
демонстративна,
текстуална

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

Читанке, свеске

Граматике, свеске

Читанке, свеске

Граматике, свеске,

Граматике, свеске

Граматике, свеске

Граматике, свеске, радне
свеске

Граматика, свеске,
Читанка

Свеске

књижевност, језик

језик, језичка
култура,
књижевност

језичка култура

књижевност, језик,
језичка култура

језик, језичка
култура,
књижевност

језик, језичка
култура,
књижевност

језик, језичка
култура,
књижевност

језичка култура,
књижевност

језик, правопис,
језичка култура

Р. бр.
часа

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

Р. бр.
н. теме

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

обрада

обрада

обрада

обрада

обрада

Атрибут
СЈ.1.3.8. СЈ.1.3.14. СЈ.2.3.6.

20 000 миља под морем, Жил Верн
CJ.1.1.4. CJ.1.1.7. CJ.1.4.5. CJ.2.4.6.
CJ.3.4.6. CJ.3.4.7.

20 000 миља под морем, Жил Верн
CJ.1.1.4. CJ.1.1.7. CJ.1.4.5. CJ.2.4.6.
CJ.3.4.6. CJ.3.4.7.

Извештавање и вест
СЈ.2.2.2.

Апозиција
СЈ.1.3.8. СЈ.1.3.14. СЈ.2.3.6.

Реченични чланови
СЈ.1.3.6. СЈ.2.3.6. СЈ.1.3.14.

провера

утврђивање

утврђивање

обрада

Прилошке одредбе (прилози у служби
прилошке одредбе; именице у служби
прилошке одредбе)
СЈ.1.3.8. СЈ.1.3.14. СЈ.2.3.6.

Реченични чланови
СЈ.1.3.6. СЈ.2.3.6. СЈ.1.3.14.
Реченични чланови
СЈ.1.3.6. СЈ.2.3.6. СЈ.1.3.14.

обрада

Тип часа

индивидуални

фронтални,
индивидуални, у
пару
фронтални,
индивидуални, рад
у пару
фронтални,
индивидуални
фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални, рад
у пару

фронтални,
индивидуални, рад
у пару

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

Облик рада

Разред: пети

текстуална,
дијалошка
текстуална,
дијалошка
текстуална, метода
самосталних радова
ученика

дијалошка,
демонстративна

Дијалошка,
монолошка,

текстуална,
дијалошка,
монолошка

припремљени контролни
задаци

Граматике, свеске

Граматике, свеске

Граматике, свеске, радне
свеске

Граматике, свеске, радне
свеске

Читанке, свеске

Читанке, свеске

Граматике, свеске

дијалошка,
монолошка,
демонстративна

Граматике, свеске, радне
свеске

Наставна средства

Граматике, свеске, радне
свеске

текстуална,
дијалошка,
монолошка

ЗА МЕСЕЦ: мај

језик, језичка
култура

језик, језичка
култура,
књижевност
језик, језичка
култура
језик, језичка
култура

језичка култура

књижевност, језик

књижевност, језик

језик, језичка
култура,
књижевност

језик, језичка
култура,
књижевност

језик, језичка
култура,
књижевност

Корелација

Недељни фонд часова: 5

дијалошка,
демонстративна

дијалошка,
демонстративна

Наставне методе

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

Објекат, прави и неправи
СЈ.1.3.8. СЈ.1.3.14. СЈ.2.3.6.

Назив наставне јединице
Стандарди

Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК

Школска __________________________________________

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

Вежбанке

Читанке, свеске

Читанке, свеске

Вежбанке, речници

стваралачка,
текстуална
дијалошка,
монолошка, метода
самосталних
ученичких радова
дијалошка,
монолошка, метода
самосталних
ученичких радова
Дијалошка,
стваралачка,
текстуална

индивидуални
фронтални,
индивидуални,
групни рад
фронтални,
индивидуални,
групни рад
фронтални,
индивидуални

обрада

обрада

утврђивање

провера

Граматике, свеске

Граматике, свеске

Граматике, свеске

Граматике, свеске, радне
свеске

Читанке, свеске, граматике

Читанке, свеске

вербалнотекстуална

фронтални,
индивидуални

обрада,
утврђивање

обрада

Проста и сложена реченица
СЈ.1.3.6. СЈ.1.3.8. СЈ.1.3.14.

фронтални,
индивидуални

индивидуални,
фронтални

утврђивање,
обнављање

обрада

Комуникативна и предикатска реченица
СЈ.1.3.6. СЈ.1.3.8. СЈ.1.3.14.

Реченица
СЈ.1.3.6. СЈ.1.3.8. СЈ.1.3.14.
Описивање једноставног радног
поступка. Извештавање, вест (стилске
вежбе) – припрема за четврти писмени
задатак
CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3. CJ.2.2.1.
CJ.3.2.1.
Четврти школски писмени задатак
CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3. CJ.2.2.1.
CJ.3.2.1
Дечак и пас, Данило Киш
CJ.1.1.1. CJ.1.1.5. CJ.1.1.6. CJ.1.4.1.
CJ.1.4.5. CJ.1.4.6. СЈ.1.4.7. CJ.2.1.1.
CJ.2.4.6. CJ.2.4.7.
Дечак и пас, Данило Киш
CJ.1.1.1. CJ.1.1.5. CJ.1.1.6. CJ.1.4.1.
CJ.1.4.5. CJ.1.4.6. СЈ.1.4.7. CJ.2.1.1.
CJ.2.4.6. CJ.2.4.7.
Анализа четвртог школског писменог
задатка
CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3. CJ.2.2.1.
CJ.3.2.1.

обрада

Изражајно рецитовање поезије
СЈ.1.4.9.

фронтални,
рад у пару

фронтални,
индивидуални, рад
у пару
фронтални,
индивидуални

обрада

Шашава песма, Мирослав Антић
CJ.1.3.15. CJ.1.3.20. CJ.1.3.21.
CJ.1.4.5. CJ.1.4.7. CJ.2.1.1.
CJ.2.4.6. CJ.2.4.7. CJ.3.4.6. CJ.3.4.7.

текстуална,
дијалошка,
монолошка,
демонстративна,
метода
истраживачких
радова ученика
Дијалошка,
монолошка
дијалошка,
демонстративна,
текстуална
дијалошка,
демонстративна,
текстуална
текстуална,
дијалошка

језик, књижевност

језик, језичка
култура

језик, језичка
култура

језик, књижевност

књижевност,
језичка култура

књижевност,
језичка култура

књижевност,
језичка култура

језик, језичка
култура,
књижевност

књижевност, језик

књижевност, језик

Р. бр.
часа

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

Р. бр.
н. теме

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

5.

текстуална,
дијалошка,
монолошка
дијалошка,
монолошка
дијалошка,
монолошка,
демонстративна
дијалошка,
монолошка,
демонстративна

фронтални,
индивидуални,
групни рад
фронтални,
индив., у пару

обрада
лектире

утврђивање
утврђивање

Завршни час
СЈ.1.3.21. СЈ.1.4.8.

фронтални,
индивидуални

фронтални,
индивидуални

текстуална,
дијалошка,
монолошка

фронтални,
индивидуални,
групни рад

обрада
лектире

обрада

метода самосталних
ученичких радова

индивидуални рад

провера и
утврђивање

текстуална,
дијалошка,
монолошка,
демонстративна
текстуална,
дијалошка,
монолошка,
демонстративна

текстуална,
стваралачка

Наставне методе

фронтални,
индив., групни рад

фронтални,
групни рад

индивидуални

Облик рада

утврђивање

обрада

утврђивање

Тип часа

Разред: пети

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

Систематизација градива
СЈ.1.3.21. СЈ.1.4.8.

Припрема за завршни тест
Сви стандарди постигнућа предвиђени за
пети разред, на основном, срдњем и
напредном нивоу
Завршни тест из граматике
Сви стандарди постигнућа предвиђени за
пети разред, на основном, срдњем и
напредном нивоу
Лектира по слободном избору
CJ.1.1.4. CJ.1.1.5. CJ.1.1.6. CJ.1.4.7.
CJ.2.1.1. CJ.2.4.6. CJ.2.4.7. CJ.2.4.8.
CJ.2.4.9. CJ.3.1.3. CJ.3.4.7.
Лектира по слободном избору
CJ.1.1.4. CJ.1.1.5. CJ.1.1.6. CJ.1.4.7.
CJ.2.1.1. CJ.2.4.6. CJ.2.4.7. CJ.2.4.8.
CJ.2.4.9. CJ.3.1.3. CJ.3.4.7.
Приватно и службено писмо
СЈ.1.2.6.

Покошена ливада, Десанка Максимовић
CJ.1.4.3. CJ.1.4.6. CJ.2.4.5. CJ.3.4.7.
CJ.3.4.8. CJ.3.4.4. CJ.3.4.5.

Назив наставне јединице
Стандарди
Исправка четвртог школског писменог
задатка
CJ.1.2.1. CJ.1.2.2. CJ.1.2.3. CJ.2.2.1.
CJ.3.2.1

Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК

Школска __________________________________________

свеске, радне свеске
Граматике, Читанке

свеске, радне свеске,
Граматике, Читанке

Граматика, свеске, радне
свеске

књиге, дневици читања

књиге, дневици читања

припремљени тестови

Граматике, свеске, радне
свеске

Читанке, свеске, постери,
фотографије

Вежбанке

Наставна средства

језик, језичка
култура,
књижевност
језик, језичка
култура,
књижевност

језичка култура

књижевност, језик

књижевност, језик

језик, језичка
култура

језик, језичка
култура,
књижевност

књижевност, језик,
историја, ликовна
култура

језик, књижевност

Корелација

Недељни фонд часова: 5

ЗА МЕСЕЦ: јун

10. ПИСАНЕ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ ПО НАСТАВНИМ ЈЕДИНИЦАМА

83

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 1
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Упознавање са програмом

Тип часа

Уводни час

Циљ часа

Упознавање ученика са програмом за српски језик у
наступајућој школској години и планом реализације.

Образовни задаци

Планирање динамике савладавања градива у наредном периоду.

Функционални
задаци

Оспособљавање ученика за што јасније сагледавање материје
коју треба да савладају.

Васпитни задаци

Развијање смисла за планирање и распоређивање обавеза.

Образовни стандарди

CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.4.1. повезује наслове и писце прочитаних књижевних дела

Облици рада

Фронтални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка

Наставна средства

Комплети уџбеника, примерци плана лектире, контролних и
писмених, као и домаћих задатака

Корелација

Књижевност, језик, језичка култура

Иновације
Литература за
наставнике

Комплет уџбеника

Литература за ученике Комплет уџбеника

Ток часа
Уводни део часа
(до 5 минута)

Главни део часа
(око 35 минута)

Наставник разговара са ученицима о протеклој школској
години (утисцима, примедбама) и амбицијама за наредну.
Разговарају о петом разреду као о једној од прекретница у
ђачком животу.
Ученици се упознају са оквирним планом рада за ову школску
годину. Наставник им представља сваки уџбеник, даје им
упутства о томе како ће их користити. Ученици упоредо листају
уџбенике, препознају писце који су заступљени у Читанци, а
њихова су им дела позната одраније; у уџбенику граматике
препознају садржаје обрађене у млађим разредима (врсте речи,
реченицу, правопис). Наставник говори о новим садржајима који
ће се обрађивати и о ваннаставним активностима.
Наставник дели ученицима примерке планова лектире,
контролних, писмених и домаћих задатака и објашњава на који
ће се начин они остваривати.

Завршни део часа
(до 5 минута)
За наредни час

Ученици постављају питања уколико има нејасноћа, које ће
наставник разјаснити.
Ученици треба да се припреме за говорну вежбу „Покажи и
испричај”. Треба да понесу на наредни час предмет који их
подсећа на нешто што им се догодило протеклог лета и да се
припреме да о томе говоре.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 2
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Говорна вежба

Тип часа

Утврђивање

Циљ часа

Извођење говорне вежбе.

Образовни задаци

Савладавање способности јасног, упечатљивог и живописног
говора.

Функционални
задаци

Оспособљавање ученика за усмено описивање предмета и
причање о доживљајима, успоменама.

Васпитни задаци

Развијање естетског осећаја.
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу

Образовни стандарди

CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст

Облици рада

Индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, стваралачка

Наставна средства

Предмети, белешке

Корелација

Књижевност, језик, ликовна култура

Иновације
Литература за
наставнике
Литература за ученике

1. Мр Марија Бјељац, Школска сцена, ИК Едука, Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(до 5 минута)

Главни део часа
(око 35 минута)

Завршни део часа
(до 5 минута)
За наредни час
Напомене

Наставник даје упутства – потребно је да ученик изађе
испред одељења и покаже предмет који је донео. Пожељно би
било да опише његов изглед. Затим, треба да исприча причу о
том предмету, која би објаснила зашто га је одабрао.
Ученици изводе говорну вежбу. Требало би да воде рачуна о
томе да свако излагање траје око два минута, како би већина
ученика имала прилику да исприча причу о свом предмету (у
десет-петнаест краћих реченица).
Ученици имају могућност да на мини изложби разгледају
предмете о којима је било речи.
Ученици треба да понесу Читанке.
Ученици који не стигну да излажу на овом часу имаће
прилике да то ураде на почетку наредног часа. Важно је да сви
ученици учествују.

Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 3
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Књижевност

Наставна јединица

Девојчица и крчаг, Лав Толстој

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Обрада ауторске приповетке.

Образовни задаци

Утврђивање и проширивање знања о књижевним појмовима
(предање, градација, фабула, стилска средства).

Функционални
задаци

Развијање интерпретативних способности за успешну анализу
уметничког дела.

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

Литература за ученике

Подстицање ученика на самостално анализирање.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела
(предвиђених програмом V разреда) са именима аутора тих
дела
CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и
ауторска књижевност)
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика и њихову међусобну повезаност
CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује
функцију стилских фигура у тексту
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано
га образлаже
Фронтални, индивидуални, групни
Текстуална, дијалошка, монолошка
Читанке (стр. 4–6), свеске, књиге (ПП презент.)
Језик, језичка култура
Примена стрип технике у интерпретацији дела.
1. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
2. Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука, Београд
1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(5 минута)

Наставник у кратким цртама представља великог руског писца,
аутора ове приповетке, и најављује тему часа.

Главни део часа
(25 минута)

Интерпретативно читање приповетке.
Наставник започиње анализу питањем: Шта је покренуло
девојчицу да усред ноћи изађе са крчагом да тражи воду?
Наставник својим питањима усмерава анализу приповетке,
објашњава појам фабуле и усмерава ученике да уочавају
повезаност догађаја у причи.
Од ученика се очекује да објасне повезаност девојчициних
поступака са појавом воде у крчагу, као и са осталим променама
које се дешавају.
Одговорају на питања: Када је крчаг постао сребрн? Када је
постао златан? Када се на њему појавило седам драгих
каменова?
Након што објасне узрочно-последичну везу која постоји
између ових промена и девојчициних поступака – ученици треба
да уоче да је свака промена на крчагу била „драгоценија“ од
претходне.
Наставник објашњава значење градације као стилске фигуре.
Анализом девојчициних поступака ученици ће покушати да
наведу пет особина које је испољила ова девојчица.
Ученици ће објаснити шта се на крају приче догодило са
крчагом. Наставник ће их упутити да поново прочитају почетак и
крај приче и тако их навести да анализирају одлике предања као
књижевне врсте.
Одлике предања као књижевне врсте ученици записују на
папирићу, наставник ће прочитати ученичке одговоре и
заједнички ће формулисати дефиницију предања. (Наставник
подсећа на обележја народних предања и аналогијом упућује
ученике да приповетку Лава Толстоја разумеју као ауторску
приповетку која говори о постанку небеских тела.)
Ученици добијају два задатка, од којих бирају онај који им је
интересантнији.
1. Драматизација књижевног дела. Ученици треба да измисле и
напишу дијалоге којих нема у причи и припреме драмску сцену на
основу прочитане приче. (Рад у групи.)
2. Направити стрип по овој причи.
Ученици ће представити припремљену драмску сцену.
Ученици који су се одлучили за стрип изложиће своје радове на
паноу.
На крају часа наставник упућује ученике да за наредни час
ураде задатак из „Мале школе писања“, у Читанци (стр. 6).

Завршни део часа
(15 минута)
За наредни час
Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 4
Наставна тема
Наставна област
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа
Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике
Литература за
ученике

Сазвежђа
Језичка култура
Домаћи задатак (Задатак из „Мале школе писања”)
Утврђивање
Анализа домаћег задатка; активно учествовање ученика у
коментарисању, изношењу и аргументовању ставова.
Развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и
уверљиво писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског
израза; усвајање технике приповедања у првом лицу, промене тачке
гледишта; неговање духовитости.
Развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и
уверљиво писмено изражавање.
Оспособљавање ученика за успешно служење књижевним језиком у
свим његовим видовима.
Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код ученика.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво;
неговање духовитости и смисла за хумор (хуморно усмено и писмено
изражавање).
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
СЈ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
СЈ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
СЈ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине
(уводни, средишњи и завршни део текста)
СЈ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст,
који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
СЈ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева
СЈ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму

Фронтални, индивидуални
Метода самосталних радова ученика, дијалошка, стваралачка
Свеске
Језик, језичка култура, књижевност
1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад,
2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
3. Мр Марија Бјељац, Школска сцена, Едука, Београд, 2013.
Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(око 5 минута)

Наставник проверава да ли су сви ученици написали састав
и за коју су се тему определили. Утврђује колико се ученика
јавља да прочита свој састав на часу. Води рачуна о томе ко ће
и којим редом читати, притом по распореду – девојчица, дечак.
Атмосфера треба да буде подстицајна и за друге ученике – они
су публика која активно слуша, бележи, поставља питања, даје
сугестије и критички вреднује.

Главни део часа
(око 30 минута)

Ученици редом читају саставе о теми постављеној у „Малој
школи писања“ у Читанци, где је акценат на обрнутој причи:
уместо племенитости, јунакиња приче испољава себичност –
те ученици у својим саставима, користећи се стеченим знањем
о фабули и градацији, представљају себичне поступке
јунакиње и последице таковог њеног понашања.
После сваког читања остали ученици коментаришу.

Завршни део часа
(до 10 минута)

У завршном делу часа ученици бирају најуспелије радове и
препоручују их за објављивање у школском часопису, на сајту
школе или за конкурсе. Такође, наставник даје предлоге за
писање побољшане верзије састава, упућује ученике у даљи
рад на тексту.

За наредни час

Наставник подсећа ученике да се за наредни час припреме за
квиз у ком ће се подсетити наученог градива из граматике из
млађих разреда.
Препоручује им да ураде вежбу На почетку петог разреда
из Радне свеске.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 5
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Језик
Обнављање и утврђивање наставних садржаја из млађих
разреда (квиз час)

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Образовни задаци
Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Утврђивање
Обнављање и утврђивање градива из морфологије, синтаксе и
правописа за млађе разреде ради успостављања континуитета и
повезаности градива.
Систематизација градива из граматике усвојеног у млађим
разредима.
Постепено и систематично упознавање граматике српског језика.
Овладавање нормативном граматиком.
Концентрисан тимски рад на датим задацима.
Неговање примењеног знања.
Развијање љубави према матерњем језику.
Уочавање важности сталног понављања и утврђивања наученог
градива, као и повремених провера.
Поступно и систематично оспособљавање ученика за логичко
схватање и критичко мишљење.
Развијање и неговање смисла и способности за тимски рад.
1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и
глаголе)
1СЈ. 1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи) род и број
заједничких именица) и глаголско време (презент, перфекат и футур)
1СЈ. 1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији
(обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности
(потврдне и одричне)
1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; описне,
присвојне и градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве)
1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и број личних заменица у номинативу
1СЈ.2.4.4. препознаје граматичке категорије глагола (лице, број и род) и уме да
пребаци глаголе из једног глаголског времена у друго
1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат
1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне,
упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и
одричне)
1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику
подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и градивне
придеве; личне заменице; основне и редне бројеве; глаголе)
1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом
критеријуму: заједничких именица према броју, а глагола, придева и заменица
према роду и броју
1СЈ.3.4.3. препознаје прави објекат (у акузативу) и прилошке одредбе за време,
место и начин

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације

Литература за
наставнике

Литература за
ученике

Фронтални, индивидуални, групни
Текстуална, метода усменог излагања, дијалошка
На компакт диску, уз приручник и Раднe свескe
Језик, језичка култура
1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад,
2007.
2. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
3. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика - српски
језик и језичка култура за пети разред, Едука, Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – Радна
свеска за пети разред, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(5 минута)

У првих пет минута часа наставник распоређује ученике у
групе и саопштава им природу и пропозиције квиза.

Главни део часа
(35 минута)

Наредних 35 минута траје квиз по пропозицијама и садржају
датим на почетку часа. Наставник може, према могућностима,
овај час да одржи у дигиталној учионици, или уз коришћење ПП
презентације. Ако не, користиће школску таблу и припремљене
листиће.

Завршни део часа
(5 минута)

У последњих пет минута сабирају се поени и проглашавају
резултати.

За наредни час

Присетити се омиљених песама Јована Јовановића Змаја.
Понети Читанке.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 6
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област
Наставна
јединица
Тип часа
Циљ часа

Књижевност

Облици рада
Наставне методе
Наставна
средства
Корелација
Иновације

Фронтални, индивидуални, рад у паровима
Текстуална, дијалошка, монолошка

Литература за
наставнике

Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за
ученике

1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. www.ask.rs/ASK_EN_AzbucnikDela.aspx
3. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука, Београд, 2013.

Песма о песми, Јован Јовановић Змај

Обрада
Обрада ауторске лирске песме.
Утврђивање и проширивање знања о ауторској лирској песми.
Утврђивање књижевнотеоријских појмова (ауторска и народна лирска
Образовни
песма, мотив у књижевноуметничком делу, књижевни родови, врсте
задаци
стиха, појам строфе, композиција).
Уочавање вредности песме.
Развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевности.
Функционални
Разумевање теме и мотива у песми.
задаци
Васпитни задаци Стварање поштовања према културном идентитету свога народа.
CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених
програмом V разреда) са именима аутора тих дела
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему,
фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика
Образовни
и њихову међусобну повезаност
стандарди
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских
фигура у тексту
CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га
образлаже

Читанке (стр. 7–11), свеске, књига песама Јована Јовановића Змаја
Језичка култура, верска настава

Ток часа
Уводни део
часа
(10 минута)

Наставник подсећа ученике на песме Јована Јовановића Змаја које су до
сада читали, мотивишући их да говоре о личном доживљају различитих
Змајевих песама. Разговараће и износиће своје мишљење о песмама које су
волели да читају.
Пре него што прочита песму, пожељно је да наставник ученицима
покаже фотографије Јована Јовановића Змаја, да им исприча укратко о
његовом раду и времену у којем је живео (или приреди кратку ПП
презентацију). Објасниће термине поезија, проза, драма и довести у везу
са поделом ауторске књижевности на три рода: епику, лирику и драму.

Главни део
часа
(25 минута)

Наставник ће изражајно прочитати песму из Читанке (стр. 7).
Важно је дати потпуније објашњење сваке непознате речи и, ако је
потребно, поновити читање сваке строфе у којој се појави непозната реч.
Анализу започиње објашњењем Божје казне и људског греха због којег
су, према библијској причи, људи изгнани из раја – у дијалошкој форми, уз
коришћење знања ученика са часова верске наставе (корелација са
веронауком). Треба да размисле о томе зашто је, према Змајевој песми, Бог
људима послао Поезију.
Наставник ће тражити од ученика да објасне шта је то, по њиховом
мишљењу, поезија и колики је њен значај у животима људи.
Ученици ће одговорити на питање: Како је Бог утешио људе? Објасниће
шта је поезија, тј. песма – значила људима, прогнаним из раја.
Анализираће поступно стих по стих и објашњавати у којим то све
приликима песма „помаже“ човеку.
Наставник усмерава ученике да уоче разноликост лирских песама,
различите прилике у којима се песме певају, наводећи их да препознају
различите врсте лирских песама (разуме се, оне које знају).
Ученици треба да уоче коме су упућени завршни стихови песме.
Анализу ће привести крају питањем: Шта ће се догодити са светом буде
ли прогонио песму?
Ученици у паровима раде анализу композиције, а то подразумева
претходну припрему. Наставник ће их увести у основне теоријске појмове
(врста строфе, врста стиха).
Ученици ће покушати да одреде број слогова у стиховима прве три
строфе.
Наставник ће објаснити појам композиције књижевног дела.

Завршни део
часа
(10 минута)
За наредни
час

Ученици изражајно читају песму.
По жељи, рецитоваће песме Јована Јовановића Змаја које су раније учили.
Наставник ће упутити ученике да за следећи час ураде домаћи задатак
из „Мале школе писања“, са 11. стр. у Читанци.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час брoj 7
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Разговор о језику: говорни и писани језик

Тип часа

Обрада

Циљ часа
Образовни задаци

Дефинисање разлика између говорног и писаног језика.
Развијање код ученика осећаја за језик, способности за ваљано
усмено и писмено изражавање.
Оспособљавање ученика за уочавање разлика у говорној и
писаној употреби језика.

Функционални
задаци

Унапређивање говорног и писаног израза код ученика.

Васпитни задаци

Развијање љубави према језику.

Образовни стандарди

CJ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору,
односно писању), теми, прилици и сл.; препознаје и
употребљава одговарајуће језичке варијетете (формални или
неформални)

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка

Наставна средства

Граматике (стр. 15–17), Читанке, свеске

Корелација

Књижевност, језик, језичка култура

Иновације
1. Милан Шипка, Култура говора, Прометеј, Нови Сад, 2008.
Литература за
наставнике

Литература за ученике

2. Др Иван Клајн, Разговори о језику, Вук Караџић, Београд,
1977. (и остале књиге овог лингвисте, по могућности: Језик
око нас, Занимљива имена, И филозофи су л/људи и др.)
Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима, Едука, Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(до 15 минута)

За увођење у тему говорног и писаног језика, као и у
систематско неговање и развијање осећаја за језик, способности
за мишљење у језику и о језику, критичког али и креативног
односа према језику и говору – наставник са ученицима прорађује
уводно поглавље из уџбеника Жубор језика. Започиње причом о
Душку Радовићу и кратким вежбама о речима и језику (Смешне,
страшне, ружне и лепе речи). Потом ученици изражајно, по
улогама, читају одломак из радио-игре Како су постале ружне
речи Душка Радовића.

Главни део часа
(око 25 минута)

Наставник чита текст О језику (Граматика, стр. 14), а затим
разговара с ученицима о разликама између говорног и писаног
језика.Ученици читају текст „(Не) пиши као што говориш”
(Граматика, стр. 20) и раде вежбу која следи.
Треба да правилно препишу текст:
јестели чули дасевратијо драган сазиске турнеје виделисуга
коткуће миле ицеца рекаоимје дамора прво дасе љуцки одмори
паћедоћи

Завршни део часа
(до 5 минута)

Наставник и ученици извлаче закључке на основу урађене
вежбе. Ученици увиђају да се у говору (а нарочито у свакодневној
комуникацији) повезују ненаглашене са наглашеним речима,
чинећи са њима једну изговорну целину, док се у писању води
рачуна и о граматичким и о правописним правилима...
Али и поред ове несталности у језику, и поред сталне
променљивости његове, која је његов највиши закон, ни у једном
језику не влада груба произвољност и распојасаност. (Александар
Белић, Око нашег књижевног језика, Београд, 1951, прилагођено).

За наредни час

Ученици треба да понесу Читанку.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 8
Наставна тема
Наставна
област
Наставна
јединица
Тип часа
Циљ часа
Образовни
задаци

Функционални
задаци

Сазвежђа
Књижевност
Небеска река, Гроздана Олујић
Обрада
Обрада ауторске бајке.
Утврђивање и проширивање знања о бајци као књижевној врсти.
Уочавање стилских вредности бајке.
Усвајање књижевнотеоријских појмова (бајка, фантастика, формуле,
стереотипни почетак и завршетак).
Подсећање на стилска изражајна средства која су карактеристична за бајке
(понављање, хипербола, персонификација, метафора у бајци).
Развијање смисла и способности за поступну анализу уметничког дела.
Оспособљавање ученика да препознају елементе фантастике и у другим
уметностима (филм, позориште, сликарство).

Васпитни
задаци

Самостално формулисање и разумевање животних вредности.

Образовни
стандарди

CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмом V
разреда) са именима аутора тих дела
CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност)
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу,
време и место радње, лик...
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика и њихову
међусобну повезаност
CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у
тексту
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже

Облици рада
Наставне
методе
Наставна
средства
Корелација
Иновације

Литература за
наставнике

Фронтални, индивидуални, рад у паровима
Дијалошка, монолошка, демонстративна
Читанке (стр.16–18 ), свеске, књига прича Гроздане Олујић
Књижевност, језичка култура, географија
1. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд, 2008.
2. Гроздана Олујић, Поетика бајке, Београд, 1981.
3. Владимир Ј. Проп, Хисторијски коријени бајке, Свјетлост, Сарајево, 1990.
4. В. Проп, Морфологија бајке, Београд, 1982.
5. Зона Мркаљ, Наставно проучавање народних приповедака и предања,

Библиотека Књижевност и језик, Београд, 2008.

Литература за
ученике

1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука, Београд, 2011.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука, Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(10 минута)

Главни део часа
(25 минута)

Завршни део
часа
(10 минута)
За наредни час
Напомене

Разговор о теми: По којим то одликама препознајемо бајку?
Шта то свака бајка има?
Наставник ће у кратком дијалошком уводу са ученицима навести основне
одлике бајке као књижевне врсте. Најавиће обраду ауторске бајке и навешће
ученике да се присете бајки Гроздане Олујић које су читали у млађим
разредима.
Наставник ће изражајно прочитати бајку
Анализираће одлике бајке, уочиће у овој бајци елементе фантастике и
устаљене формуле (почетак и завршетак бајке).
Ученици најпре усмено наводе које су то одлике које ову бајку чине бајком,
па затим индивидуално попуњавају радни део анализе у Читанци (стр. 44).
Ученици ће се подсетити појма фабула и покушаће да самостално препричају
прочитану причу, пратећи развој радње.
Наставник ће упутити ученике у појам карактеризација ликова у бајци.
Ученици ће покушати да објасне шта је то што је заједничко свим јунацима
бајки.
Важно је да ученици уоче да бајке имају своје формуле (обрасце) и да постоји и
формула по којој главни јунак бајке тачно мора задовољити одређене
критеријуме. Разговараће о тим критеријумима и закључити да он пре свега
мора бити по нечему посебан, другачији а често и изнад осталих ликова у бајци.
Закључиће да га та посебност чини јунаком.
Затим ће ученици анализирати ликове у бајци. (Рад у пару)
Књижевнотеоријски појмовник: мотив, мотивација (покретање радње),
функција понављања у бајци, фантастика.
Препознавање стилских изражајних средстава карактеристичних за бајку
(персонификација, хипербола). Читају урађено и коментаришу заједно са
наставником.
Наставник ће подсетити ученике на завршетак бајке Девојчица и
крчаг.Повезујући и уочавајући сличности које постоје између ове две бајке
(прецизније, завршетка и једне и друге бајке), наставник ће навести ученике да
закључе да и у овој бајци постоје елементи предања. Поновиће основна
обележја предања.
Ученици самостално формулишу поруке, усмено коментаришу и записују у
својим свескама.
Ученици имају за домаћи задатак да напишу кратку бајковиту причу о реци
понорници, по упутствима „Мале школе писања“ из Читанке (стр.15).
Ученици треба да понесу Граматику.

Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 9
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Реч, слог, акценат

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Облици рада

Усвајање новог знања о акцентима, слогу и речи.
Уочавање и запажање законитости у вези са језиком.
Усвајање знања о акценту, слогу и речи: подела речи на слогове;
утврђивање акцентованог, тј. наглашеног слога; реч као скуп
гласова. Активно учествовање у примењивању наученог на
одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа
српског књижевног језика.
Утврђивање знања о променљивим и непроменљивим врстама
речи.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним
вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике
(књижевни текст представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.3.3.1. дели речи на слогове у сложенијим случајевима
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се
употребљавају у свакодневној комуникацији
Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна средства

Граматике (стр. 17–19), свеске

Корелација
Иновације

Књижевност, језик, језичка култура

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци
Образовни
стандарди

Литература за
наставнике
Литература за
ученике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)

Наставник разговара са ученицима о речима. Сваки ученик даје
своју дефиницију речи. Наставник поставља питање о томе како можемо
да поделимо реч (из чега се реч састоји). Пише једну реч на табли, нпр.:
учионица и тражи од ученика да одреде на колико бисмо је делова поделили
ако бисмо је срицали.

Главни део часа
(око 25 минута)

Наставник објашњава да је реч скуп гласова који има неко значење. Да
би се једна реч изговорила, потребно је – најмање једно отварање уста, при
изговору кратких речи, као што су речи састављене од једног до три гласа:
а) ноћ, рад, ред, суд, зид,сан, дуд, већ; или је потребно – више
отварања уста, при изговору дужих речи, као што су речи састављене од
више од три гласа:
б) по-ља-на, фи-о-ка, ка-ми-он, Бе-о-град, у-чим, у-чи-ти, ле-по-та.
Слог је глас или скуп гласова који изговарамо једним отварањем уста.
Реч се може састојати од само једног слога: ноћ, рад, ред, лим и такве речи се
називају једносложне; или вишесложне, које се састоје од два или више
слогова: ма-ма, по-ља-на, ле-по-та.
Носиоци слога могу бити вокали, самогласници А, Е, И, О, У:
по-ља-на, фи-о-ка, ка-ми-он, трам-вај, Кра-гу-је-вац;
али могу бити и сугласници Р, Л, Н:
рт, прст, кр-сти-ти, Вл-та-ва, би-ци-кл, Њу-тн, мо-но-кл.
Наставник објашњава ученицима да се речи у српском језику изговарају
тако што је увек један слог у речи наглашен, односно изговара се јаче него
остали слогови. Таква појава се назива акценат. У неким је речима тај
акценат дуг, а у некима кратак. То значи да неки одређени глас који је
наглашен изговарамо дуго, а неки кратко. То је једна од важних особина
гласа и зове се трајање.Акценат речи увек стоји на носиоцу слога, нпр.: у
речи чуј стајаће на у, у речи крстити на р, у речи дан на а.
Ученици раде следећу вежбу из Граматике:
Провери колико слогова има реч ученик и допуни следеће тврдње:
– Реч ученик има ........................... слога.
– Носиоци слогова у речи ученик јесу гласови ................................ .

Завршни део
часа
(до 12 минута)

1.Ученици изговарају следеће речи наглас и упоређују како су при
изговарању наглашене речи из првог низа, а како из другог.
а) ноћ, мост, бајка, правда, мајка, бос, чуј, скакати, давно, пети, мој;
б) сан, прст, гуска, кућа, отац, пас, иди, скочити, јуче, други, неки.
2. Ученици самостално пишу речи са дугим и кратким акцентом,
изражајно их читају и упоређују.

За наредни час

Ученици треба да се присете неких најпријатнијих догађаја из своје куће и
атмосфере која их прати. Могу да издвоје карактеристичне детаље и запишу
их. Треба да понесу Читанку.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 10
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Књижевност

Наставна јединица

Кад мати меси медењаке, Бранко В. Радичевић

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Анализа ауторске лирске песме.
Усвајање знања о лирским песмама (појам стиха, строфе и појам
лирског субјекта).
Усвајање појма стилских фигура и њихове улоге у лирској
песми (поређење и метафора).
Оспособљавање ученика за критичко тумачење уметничког
дела.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела
(предвиђених програмом V разреда) са именима аутора тих дела
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика и њихову међусобну повезаност
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује
функцију стилских фигура у тексту
CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано
га образлаже

Образовни задаци
Функционални
задаци
Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада

Фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад

Наставне методе

Текстуална, дијалошка, монолошка

Наставна средства

Читанке (стр.16–18), свеске, књига песама Бранка В.
Радичевића

Корелација
Иновације

Језик, језичка култура

Литература за
наставнике

Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике:

1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(5 минута)

У кратком дијалошком уводу ученици говоре о особеностима
пријатних догађаја и атмосфере у својој породици. Наставник
подстиче ученике да говоре о поезији, о томе какве песме воле да
читају и какав утисак на њих оставља лирска песма.

Главни део часа
(25 минута)

Наставник ће изражајно прочитати песму.
Ученици ће се организовати за рад у пару, па ће сваки пар
покушати да формулишу тему песме као и основне мотиве у
песми.
Наставник уводи ученике у анализу песме објашњавајући појам
песничких слика. (Наставник може да предложи ученицима да
зажмуре и замишљају слике при наставниковом поновљеном
читању песме.)
Организовани за рад у пару, ученици треба да уоче поређења
којима се стварају песничке слике. Наставник ће сугерисати
уколико је то потребно питањима:
Са ким се пореди вече у првој строфи?
Са чим се у песми пореди вече, а са чим свемир?
Зашто је песник употребио ова поређења?
Затим ће наставник објаснити метафору.
Наставник ће објаснити појам лирски субјекат. Од ученика се
очекује да уоче разлику између аутора и лирског субјекта.
Од ученика се очекује да објасне последње стихове у песми.
О каквој је тајни реч у завршним стиховима?
Ученици самостално формулишу тему и мотиве, а наставник
коригује одговоре, које записују у свескама.
Наставник даје препоруку да ученици слободно записују своје
утиске или нацртају нешто што ће их подсећати на индивидуални
доживљај песме.

Завршни део часа
(15 минута)

Ученици ће прочитати песму Кад отац бије.
Анализираће (радећи у групи) основне мотиве у овој песми и
уочене стилске фигуре.

За наредни час

За наредни час урадити задатак из „Мале школе писања“
(Читанка стр. 17).

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 11
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Правилан изговор гласова

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Савладавање правилног изговора гласова.

Образовни задаци

Оспособљавање ученика за јасан и правилан говор.

Функционални
задаци

Савладавање вештине тачног и правилног изговора појединих
гласова.

Васпитни задаци

Развијање течног, чистог и јасног говора код ученика.

Образовни стандарди

CJ.1.3.1. познаје врсте и особине гласова.

Облици рада

Индивидуални, фронтални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка

Наставна средства

Граматике (стр. 22–24), свеске

Корелација

Књижевност, језик, језичка култура

Иновације
Литература за
наставнике
Литература за ученике

Речник српског језика, Матица српска

Ток часа
Уводни део часа
(до 15 минута)

Наставник разговара са ученицима о томе зашто је јасан и
разговетан говор важан и подстиче их да се сете примера у којима
нејасан изговор омета комуникацију.
Ученици настоје да јасно и разговетно прочитају своје радове из
„Мале школе писања” и да их коментаришу.

Главни део часа
(око 20 минута)

Ученици уз помоћ наставника изводе вежбе из Граматике
(разбрајалице, примере вежби за изговор гласова Е, Р, С, З; нпр:
Бумбар, делипар,
Сео цар на кантар;
Жарипан пеливан,
Мерили га по вас дан;
Паде па се скљуси,
И рече му: „Ту си!“ )

Завршни део
часа
(до 10 минута)

1. Ученици пишу реченице у којима ће ови гласови бити
заступљени, а затим ће их, у паровима, разменити и читати (Играј се
тако што ћеш у пару са неким из одељења смишљати реченице које
садрже највише гласова које смо навели. Потруди се да их изгпвараш
правилно и изражајно. На пример:
Светислав раном зором систематски се припрема и енергично свира
на свом новом синтисајзеру.
2. Ученици задају једни другима вежбе за изговор неких других
„проблематичних” гласова (Ч, Ћ, Ђ, Ш, Ж, Џ), по угледу на оне из
Граматике.

За наредни час

Ученици треба да понесу Читанке. Треба да се, такође, присете
песама Милована Данојлића које су читали у млађим разредима.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 12
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Књижевност

Наставна јединица

Овај дечак се зове Пепо Крста, Милован Данојлић

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Анализа лирске песме.
Проширивање знања о лирским песмама (појам стиха, строфе и
појам лирског субјекта).
Утврђивање појма стилских фигура и њихове улоге у песми
(поређење).

Образовни задаци
Функционални
задаци
Васпитни задаци

Оспособљавање ученика за критичко тумачење уметничког дела.

Облици рада

Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела
(предвиђених програмом V разреда) са именима аутора тих дела
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика и њихову међусобну повезаност
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију
стилских фигура у тексту
CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано
га образлаже
Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Текстуална, дијалошка, монолошка

Наставна средства

Читанке (стр. 26–28), свеске, књига песама Милована Данојлића

Корелација

Језик, језичка култура

Образовни стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

Литература за ученике

1. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
2. Јован Деретић, Историја српске књижевности, Београд,
2000.
1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука, Београд,
2013.

Ток часа
Уводни део часа
(5 минута)

Наставник представља једног од најзначајнијих песника поезије
за децу Милована Данојлића у дијалошком уводу са ученицима –
подсећајући их на песме овог песника које су обрађиване у млађим
разредима.
Наставник ће упутити ученике да се пре читања припреме за
доживљај сасвим посебног песничког виђења једног дечјег лика и
замишљање његовог света.

Главни део часа
(25 минута)

Наставник ће изражајно прочитати песму.
Подстицајним питањима наставник мотивише ученике да
објасне уводне стихове песме и опишу ликове који су приказани у
овој песми.
Ученици ће добити задатак да уоче поређења у песми и да
објасне како су разумели та поређења.
Ученици описују како се дечак осећа када се отац ноћу враћа
кући.
Одговарају на питања и образлажу своје одговоре: Како изгледа
детињство овог дечака? Каква је његова породица? Да ли он
примећује да његова породица живи другачије од других породица?
Поредећи трећу строфу и последња два стиха песме, ученици
закључују која је то домовина из које је Пепо Крста прогнан.
Други део часа је предвиђен за самосталан рад.
Ученици читају песму Разболео се Пепо Крста.
Уочавају и записују тему и основне мотиве припремајући се да
говоре о свом доживљају песме.
Урадиће истраживачке задатке из Читанке, који ће им помоћи у
разумевању песме.
Покушаће да ову песму доведу у везу са претходном анализираном
песмом, говорећи о емоцијама и размишљањима које су у њима
пробудиле ове песме.

Завршни део часа
(15 минута)

Ученици читају и самостално говоре о песми Разболео се Пепо
Крста.

За наредни час

Урадити задатке из „Мале школе писања“ (1. задатак на стр. 28.
и 2. задатак на стр. 29)
Припремити се за час граматике (понети уџбеник, радну свеску
и свеску).

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 13
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Изражајно рецитовање поезије

Тип часа

Утврђивање

Циљ часа

Изражајно читање и рецитовање.

Образовни задаци

Оспособљавање ученика за јасно и изражајно читање и
рецитовање.

Функционални
задаци

Усвајање основних постулата изражајног говора.

Васпитни задаци

Развијање љубави према поезији и њеном изражајном читању.

Образовни стандарди

СЈ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничког дела.

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка

Наставна средства

Граматике (стр. 21–22), Читанке, свеске

Корелација

Књижевност, језик, језичка култура

Иновације

Коришћење такмичења у рецитовању као мотивационог средства.

Литература за
наставнике

1. Милан Шипка, Култура говора, Прометеј, Нови Сад, 2008.

Литература за ученике

2. Мр Марија Бјељац, Школска сцена, ИК Едука, Београд, 2013.
Манди Живковић, Умеће рецитовања, Креативни центар,
Београд, 2009.

Ток часа
Уводни део часа
(до 10 минута)

Главни део часа
(око 30 минута)

Завршни део часа
(до 5 минута)
За наредни час

Наставник разговара са ученицима о најважнијим правилима за
изражајно рецитовање и читање. Заједно коментаришу правила у
Граматици (стр. 21) и у приручнику Школска сцена.
Ученици се припремају за такмичење у рецитовању. Неколико
ђака чине стручни жири. Ученици бирају песме из Читанке или
одломак из Песме о песми из Граматике. Следи такмичење у
рецитовању.
Жири бира и проглашава победнике.
Ученици треба да се подсете онога што знају о врстама речи. За
следећи час треба да понесу Граматику.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 14
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Језик

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Облици рада

Врсте речи – променљиве и непроменљиве речи
Обрада
Усвајање новог знања о врстама речи.
Уочавање и запажање законитости у вези са врстама речи.
Усвајање знања о врстама речи: подела на променљиве и непроменљиве
речи. Усвајање знања о граматичкој основи речи и граматичким
наставцима.
Активно учествовање у примењивању наученог на одговарајућим
примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о променљивим и непроменљивим врстама речи.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са
облицима речи
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
свакодневној комуникацији
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди
облик променљиве речи
Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна средства

Граматике (стр. 26–30), свеске, Радне свеске

Корелација

Језик, језичка култура

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

Литература за
ученике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, СРПСКИ ЈЕЗИК – радна
свеска за пети разред, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)
Главни део часа
(око 25 минута)

Наставник поставља тему – Речи, речи...шта се крије иза
њих? Затим ученици раде вежбу из Радне свеске на стр. 14.
Наставник пише следеће речи на табли: глава, добар, тебе,
један, спавам. Ученици одређују којим врстама речи припадају
задати примери. Поставља им се питање на основу чега се зна
да је нека реч променљива или непроменљива.
Уводе се нови термини: граматичка основа речи и
граматички наставак. Утврђујемо да је у речи главом
непроменљиви део речи глав-, а да је променљиви део речи -ом.
Ученици уз помоћ наставника закључују да се овакве речи, које
се састоје од граматичке основе и различитих граматичких
наставака, називају променљиве речи. На табли се пишу
променљиве речи: именице, заменице, придеви, бројеви
(неки), прилози (неки) и глаголи и дају се примери за сваку од
наведених речи.
Наставник поставља питање како се зову речи које су увек
јављају у једном истом облику и немају различите граматичке
наставке. Ученици закључују да се такве речи називају
непроменљиве речи. На табли се пишу непроменљиве речи:
предлози, прилози, везници, речце и узвици и наводе се
примери за сваку од наведених речи. Наглашава се да су
бројеви и прилози делом променљиве а делом непроменљиве
речи.

Завршни део часа
(до 12 минута)

За наредни час

Наставник даје домаћи задатак у граматици Жубор језика:
вежбу на 30. страни. Ученици добијају упутства како да ураде
задатак.
Наставник упућује ученике да за следећи час понесу
Граматике.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 15
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Језик

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Врсте речи
Обрада
Усвајање новог знања о врстама речи.
Уочавање и запажање законитости у вези са врстама речи.
Усвајање знања о врстама речи: подела на променљиве и
непроменљиве речи. Усвајање знања о деклинацији, конјугацији и
компарацији.
Активно учествовање у примењивању наученог на одговарајућим
примерима.

Образовни задаци

Функционални
задаци

Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о променљивим и непроменљивим врстама речи.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).

Васпитни задаци

Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.

Образовни
стандарди

СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са
облицима речи
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
свакодневној комуникацији
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди
облик променљиве речи

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

Литература за
ученике

Фронтални, индивидуални
Дијалошка, монолошка, демонстративна
Граматике (стр. 26–30), Радне свеске (стр. 15), свеске
Језик, језичка култура
1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна свеска
за пети разред, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део
часа
(око 8 минута)
Главни део
часа
(око 25 минута)

Ученици се подсећају шта су научили на претходном часу о врстама речи.
Провера домаћег задатка уз помоћ наставника. На табли се пише подела речи
на променљиве и непроменљиве. Ученици дају примере за сваку од наведених
врста речи.
Наставник уводи нове термине које записује на табли: деклинација,
конјугација, компарација. Наставник објашњава да су именске речи
именице, заменице, придеви и променљиви бројеви и да такве речи имају
деклинацију, односно промену кроз падеже. Ученици закључују на основу
речи које су промењене кроз падеже да деклинација представља промену
облика једне речи.
Наставник објашњава термин конјугација као промену глагола по
временима и лицима. Пишемо на табли пример: ја пишем, ти пишеш, ја сам
писала, ти си писао, ми ћемо писати.
Ученицима се поставља следеће питање: Које речи имају промену по степену
поређења? Очекивани одговор ученика је: придеви. Дају се примери за
компарацију придева: леп, лепши, најлепши; храбра, храбрија, најхрабрија;
нов, новији, најновији.
Наставник даје примере и за прилоге који могу имати компарацију: Милош
брзо трчи, а Марко трчи брже.Ученици уз помоћ наставника закључују да
постоје и прилози који могу имати компарацију, односно степен поређења.
Такви прилози су променљиви, и то су прилози за начин, место, меру и
количину. Пишу се примери на табли за такве прилоге: слабо, слабије,
најслабије; много, више, највише; далеко, даље, најдаље.
ВРСТЕ ПРОМЕНЕ

ПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ

ДЕКЛИНАЦИЈА

ИМЕНИЦЕ

Промена по падежима

ЗАМЕНИЦЕ

именских речи

>

ПРИДЕВИ
ПРОМЕНЉИВИ БРОЈЕВИ

КОМПАРАЦИЈА

ПРИДЕВИ

Промена по степену поређења

ПРОМЕНЉИВИ ПРИЛОЗИ

КОНЈУГАЦИЈА

ГЛАГОЛИ

Промена глагола по лицима и временима

Завршни део
часа
(до 12 минута)
За наредни час

Ученици у пару раде задатке на 15. страни из Радне свеске и образлажу своја
решења. Самостално дају примере за деклинацију, конјугацију и компарацију.
Понети Читанку.

Напомене

Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 16
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Књижевност

Наставна јединица

Десетица, Иван Цанкар

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Анализа приповетке.
Усвајање знања о књижевном роду – епика.
Уочавање главних одлика приповетке као књижевне врсте.
Усвајање књижевнотеоријских појмова: наратор, нарација,
облик приповедања у првом лицу и приповедање у трећем лицу.
Оспособљавање ученика за доживљајно читање, развијање
емпатијског односа према свету приказаном у прочитаном делу.
Оспособљавање ученика за критичко тумачење уметничког
дела.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.

Образовни задаци

Функционални
задаци
Васпитни задаци

Облици рада

CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела
(предвиђених програмом V разреда) са именима аутора тих дела
CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и
ауторска књижевност)
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика и њихову међусобну повезаност
CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује
функцију стилских фигура у тексту
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано
га образлаже
Фронтални, индивидуални, рад у паровима

Наставне методе

Текстуална, дијалошка, монолошка

Наставна средства

Читанкe (20–25), свескe, књига приповедака Ивана Цанкара

Корелација

Историја, језик

Образовни стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за
ученике

1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део
часа
(10 минута)
Главни део
часа
(30 минута)

Завршни део
часа
(5 минута)

За наредни
час
Напомене
Коментар
наставника

Наставник најављује обраду приповетке „Десетица“ и кратком
локализацијом приближава време и место радње. Упознаје ученике са
најважнијим био-библиографским подацима Ивана Цанкара.
Наставник ће прочитати приповетку.
Разговор – доживљајно тумачење приповетке.
Ученици ће одговорити на питање: Ко прича о својим догађајима из
детињства?
Наставник ће објаснити појам приповедач (наратор).
Ученици треба да одреде у ком је лицу испричана ова прича.
Ученици ће покушати да објасне усвојени појам – приповедање у првом
лицу.
Анализа започиње разговором о уводном пасусу и ученици ће покушати
да одреде мотив ове целине.
Ученици ће подстакнути наставниковим једноставним питањем (О чему
говори ова прича?) закључити да ова прича говори о сећањима једног
одраслог човека на детињство.
Закључиће да ова сећања покрећу нека тужна осећања.
Разговор о функцији описа у књижевном делу. Ученици ће у својим
читанкама подвући опис собе, као иначе опис простора виђен очима
дечака. У свесци записују шта овај опис говори о приповедачевим
осећањима.
Анализу настављају одговарајући на постављена питања наставника:
Како се дечак осећао тога јутра? Зашто он лаже да на другом месту
добија кафу? Какав је његов однос према другим дечацима?
Ученици ће се вратити на текст, припремљени за рад у пару.
Подвући ће део текста у коме се види како се дечак осећа пред
наставником. Затим ће оловком у боји подвући сва поређења. (опис уласка
у школску зграду)
Како се дечак осећа за време одмора? Које осећање кроз целу причу
највише мучи дечака?
Од ученика се очекује да опишу како се осећа дечак када у руке узима
мајчино писмо а затим мајчину десетицу. Са каквим се осећањима дечак
вратио у учионицу?
Ученичка објашњења појмова наратор и нарација наставник допуњава.
Ученици уз помоћ наставника настоје да формулишу појам приповетке.
Закључиће да је то књижевна врста у којој је испричан неки догађај.
Наставник ће тражити да ученици преименују причу, да испричани догађај
сведу на неку другу реч тако да та реч означава неко осећање.
Ученици добијају задатак да упореде песме Кад мати меси медењаке и
Кад отац бије са прочитаном приповетком. Треба да објасне мотив тајне,
тајног разумевања које постоји између родитеља и деце.
Ученици треба да понесу Граматике и Радне свеске.

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за часброј 17
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Да поновимо: променљиве и непроменљиве речи, вежбе

Тип часа
Циљ часа

Обнављање, утврђивање
Обнављање и утврђивање знања о врстама речи.
Уочавање променљивих и непроменњивих врста речи у
примерима.
Утврђивање стеченог знања.
Активно учешће у осмишљеним активностима.
Постепено и систематично упознавање граматике српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о врстама речи.
Овладавање нормативном граматиком српског језика.
Остваривање континуитета у граматичким вежбама.
Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
Оспособљавање ученика за усвајање градива потребног у
свакодневним приликама.
Неговање истраживачког духа и радозналости код ученика
према законитостима матерњег језика.

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације

Литература за
наставнике

СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са
облицима речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди
облик променљиве речи
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
контексту свакодневне комуникације, као и оних који се често јављају
у школским текстовима

Фронтални, индивидуални, у пару
Текстуална, дијалошка
Граматике (стр. 25–30), свеске, Радне свеске (стр. 14–16)
Језик, језичка култура
1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад,
2007.
2. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
3. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд,
2014.
3. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик –
радна свеска за пети разред, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 10 минута)

Главни део часа
(око 25 минута)

У уводном делу часа наставник усмено проверава колико су
ученици усвојили из претходно пређеног градива које се односи
на врсте речи, појмове променљиве и непроменљиве речи.
Ученици могу да се служе табелама датим у уџбенику.
Ученици индивидуално раде вежбе из уџбеника (стр. 25–30).
>У следећој реченици из књиге „Моји изуми“ Николе Тесле
подвуци променљиве речи:
Моје знање о механизму није било никакво, а готово исто
толико мало знао сам о ваздушном притиску али инстинктивно
сам се сетио усисне цеви у реци и схватио да је она запушена.
Свакој од променљивих речи одреди врсту.
>У следећој реченици Николе Тесле из књиге „Моји изуми“
подвуци све непроменљиве речи:
Једне недеље управо када сам завршио звоњаву на звонику,
сјурио сам се низ степенице којима је ова велика дама силазила
и скочио јој на скут.
Променљиве речи препиши и одреди им врсту.
Ученици потом у пару раде задатке из Радне свеске (стр. 14–
16).

Завршни део часа
(до 10 минута)
За наредни час

Ученици излажу и образлажу своја решења, наставник
коригује и допуњује њихове одговоре.
Понети Граматике.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 18
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Језик

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Облици рада

Значење и врсте именица
Обрада
Обнављање и усвајање новог знања о именицама и врстама именица.
Уочавање и запажање законитости у вези са врстама речи.
Усвајање знања о именицама: подела на заједничке, збирне, градивне,
властите, апстрактен, бројне именице... Активно учествовање у
примењивању наученог на одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о променљивим врстама речи – именицама.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са
облицима речи
СЈ.1.3.1. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
свакодневној комуникацији
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди
облик променљиве речи
СЈ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама
и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама
Фронтални, индивидуални, рад у пару

Наставне методе

Дијалошка, монолошка

Наставна средства

Граматике (стр. 32–34), свеске

Корелација

Језик, језичка култура

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

Литература за
ученике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)

Ученици се уз помоћ наставникову подсећају шта су именице и пишу
примере на табли: друг, школа, табла, деца, злато, Београд, Србија...

Главни део часа
(око 25 минута)

Уводе се нови термини: конкретне или стварне именице, које означавају
предмете, бића и појаве из видљивог света и апстрактне или мисаоне
именице, које означавају неопипљиве или нестварне предмете и појаве, као
што су осећања, мисли и особине.
Наставник пише поделу конкретних именица на табли, објашњава њихова
значења и даје примере:
1. властите (Дунав, Србија, Милица, Марко);
2. заједничке или опште (дете, мајка, школа, ђак);
3. збирне (деца, браћа, цвеће, лишће);

4. градивне или материјалне (песак, вуна, вода, брашно).
Објашњавају се мисаоне именице. Оне означавају нека осећања,
расположења, стања и радње. Такве су именице: лепота, заљубљеност,
младост, туга, бес.
Наставник објашњава да постоје и глаголске именице, које су настале од
глагола (певање, читање, трчање, пливање) и бројне именице, које су
настале од бројева (шестица, шесторка, шестина).
Завршни део
часа
(до 12 минута)

Наставник задаје вежбу у којој ученици у облику рада у пару:
а) треба да утврде којој врсти именица припадају следећи примери:
грожђе, школе, мама, Тара, корњача, вуна, млеко, немар, поспаност.
б) треба да у тексту из Цанкареве Десетице издвоје именице и одреде им
врсту:

S knjigama pod pazuhom iziđoh na ulicu. Vlaga se odmah uvuče u cipele i
stresoh se od zime. Kiša mi je sipala u lice, knjige sam sakrio pod kaputić.
Ulice su bile sumorne, sive; sve je bilo sivo, kuće, ljudi, misli, sav svet;
trotoar je bio klizav, po ulicama su se skupljale i razlivale velike bare; kad bi
prolazila kola, prskalo je na obe strane i ljudi su se sklanjali; neba nije bilo,
siva magla visila je do mokrih krovova. Ljudi koje sam sretao bili su svi
mrki, nepristupačni, kao da u glavi skrivaju mračne misli, ružne brige, žurili
su kraj mene, svi su gledali u zemlju.
Ученици излажу и образлажу своја решења.
За наредни час

За наредни час понети свеске и припремити се за писање састава.

Напомене

Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 19
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Стилске вежбе: писање састава на часу и анализа

Тип часа

Вежбање, утврђивање

Циљ часа

Техника израде писменог састава.

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и
уверљиво писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског
израза; усвајање технике приповедања у првом лицу, промене тачке
гледишта.
Развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и
уверљиво писмено изражавање.
Оспособљавање ученика за успешно служење књижевним језиком у
свим његовим видовима.
Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код ученика.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво; неговање
духовитости и смисла за хумор (хуморно усмено и писмено
изражавање).
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
СЈ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
СЈ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
СЈ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине (уводни,
средишњи и завршни део текста)
СЈ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који
је јединствен,кохерентан и унутар себе повезан
СЈ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева
СЈ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Метода самосталних радова ученика, дијалошка, стваралачка

Наставна средства

Свеске

Корелација

Језик, језичка култура, књижевност

Иновације
Литература за
наставнике
Литература за
ученике

Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(око 5 минута)

Главни део часа
(око 25 минута)
Завршни део
часа
(до 15 минута)

Наставник најављује тему и садржај часа. Износи три или четири
теме за писање састава које могу бити и из градива (предлог тема: Кад
мајка/отац...; Расклонили су се облаци и сунце ме је обасјало; Један
догађај из мог детињства). Важно је да ученици унапред знају колико
им је времена одређено за писање и читање написаног. Такође,
ученици треба да знају да њихов састав, будући да се чита и
анализира на часу, не треба да буде преобиман (јер ће писати само 25
минут).
Ученици пишу саставе.
Наставник утврђује колико се ученика јавља да прочита свој састав
на часу. Води рачуна о томе ко ће и којим редом читати, притом по
распореду – девојчица, дечак. Атмосфера треба да буде подстицајна и
за друге ученике – они су публика која активно слуша, бележи,
поставља питања, даје сугестије и критички вреднује.
Ученици читају саставе. После сваког читања остали ученици
коментаришу.
Наставник охрабрује ученике који нису довршили своје саставе да
то учине у догледно време и да ће тада и они имати прилике да их
прочитају у одељењу.
У завршном делу часа ученици бирају најуспелије радове и
препоручују их за објављивање у школском часопису, на сајту школе
или за конкурсе. Такође, наставник даје предлоге за писање
побољшане верзије састава, упућује ученике у даљи рад на тексту.

За наредни час

Наставник подсећа ученике да за наредни час обнове своје знање о
именицама и да понесу Граматике.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 20
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Језик

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Облици рада

Број именица, род именица
Обрада
Обнављање и усвајање новог знања о граматичким категоријама именица.
Уочавање и запажање законитости у вези са врстама речи.
Усвајање знања о именицама: утврђивање рода, броја и падежа именица.
Singularia tantum и pluralia tantum. Активно учествовање у примењивању
наученог на одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о променљивим врстама речи – именицама.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са
облицима речи
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
свакодневној комуникацији
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди
облик променљиве речи
СЈ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и
подврстама речи и њиховим граматичким категоријама
Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка

Наставна средства

Граматике (стр. 35–37), свеске, Радне свеске (стр. 17–20)

Корелација

Језик, језичка култура

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

Литература за
ученике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна свеска
за пети разред, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 5 минута)

Ученици се подсећају поделе речи на променљиве и непроменљиве и
основних особина именица.

Главни део часа
(око 30 минута)

Наставник пише нов термин на табли: граматичке категорије.
Ученицима се даје објашњење да су граматичке категорије особине
променљивих речи као што су род, број и падеж. Именице могу да
имају три рода (мушки, женски и средњи) и два броја (једнину и
множину). Именице се мењају и по падежима (постоји 7 падежа у
српском језику, у једнини и множини). Наставник даје примере на табли
за наведене категорије именица.
Већина заједничких именица има оба броја, и једнину и множину
(књига – књиге, сестра – сестре). Ученицима се скреће пажња да
поједине именице имају само облик једнине и такве именице се
називају сингуларија тантум (singularia tantum), те именице немају
системски облик множине, односно збирне именице исказују множину.
Примери: дете,брат, господин – деца, браћа, господа. Поред именица
које имају само облик једнине, постоје и именице које имају само облик
множине и такве именице се називају плуралија тантум (pluralia
tantum). То су именице Вреоци, Сремски Карловци, Дивчибаре
(властите); врата, кола, маказе, наочаре, груди, санке, недра
(заједничке).
Род именица може бити природни и граматички. Природни род ће се
одредити према полу одређеног појма у природу. Тако ће женском полу
одговарати женски род (жена), мушком полу – мушки род (мушкарац),
а младим бићима – средњи род (дете). Граматички род ће се
одређивати на основу граматичких наставака именица. Већина именица
мушког рода завршава се сугласником (отац, стриц), именице женског
рода – самогласником, вокалом А (мајка, вода), а именице средњег рода
– самогласником, вокалом Е или О (пиле, село). Ученици треба да увиде
да род није променљива (обличка) категорија именица, већ
класификациона (инхерентна) – именице се деле (класификују) на
именице мушког, женског и средњег рода.

Завршни део часа
(до 10 минута)
За наредни час

Ученици до краја часа раде вежбу на страни 37. у граматици Жубор
јези и образлажу своја решења. Наставник задаје домаћи задатак:
вежбање Од љубави до именица из Радне свеске (17–20).
Понети Граматику.

Напомене

Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 21
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Деклинација: промена именица и именских речи

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Усвајање новог знања о врстама речи.

Образовни задаци

Уочавање и запажање законитости у вези са деклинацијом.
Усвајање знања о промени именских речи: појам деклинација и падежи,
седам падежа у српском језику, промена именских речи по падежима.
Усвајање знања о граматичкој основи речи и граматичким наставцима.
Активно учествовање у примењивању наученог на одговарајућим
примерима.

Функционални
задаци

Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о деклинацији именских речи.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).

Васпитни задаци

Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.

Образовни
стандарди

СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих
речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са облицима речи
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
свакодневној комуникацији
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик
променљиве речи

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна средства

Граматике (стр. 39–41), свеске, Радне свеске

Корелација

Језик, језичка култура

Иновације
Литература за
наставнике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна свеска
за пети разред, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део
часа
(око 8 минута)
Главни део
часа
(око 25 минута)

На почетку часа наставник са ученицима проверава како су савладали
вежбе из Радне свеске (17–20), има ли нејасноћа и недоумица.
Наставник пише било коју именичку синтагму која садржи
променљиви основни број, присвојну заменицу, придев и именицу – и
мења је тако да ученици уоче који се део тих речи мења у зависности од
контекста (реченице). Тако их уводи у појам падежа.
Наставник даје следеће објашњење: промена именица и именских речи
(именица, заменица, придева и променљивих бројева) назива се
деклинација. Деклинација представља промену по падежима.
У српском језику има седам падежа и они представљају различите
облике једне исте именске речи.
Назив падежа
Питање за падеже
Номинатив
КО/ШТА?
Генитив
КОГА/ЧЕГА?
Датив
КОМЕ/ЧЕМУ?
Акузатив
КОГА/ШТА
Вокатив
дозивање, обраћање
Инструментал
С КИМ/ЧИМ? ЧИМЕ?
Локатив
О КОМЕ/ЧЕМУ?
По падежима наставник и ученици мењају скуп речи Анина нова
хаљина. Именица хаљина у падежној промени изгледа овако:
Номинатив
хаљина
хаљине
Генитив
хаљине
хаљина
Датив
хаљини
хаљинама
Акузатив
хаљину
хаљине
Вокатив
хаљино
хаљине
Инструментал хаљином
хаљинама
Локатив
хаљини
хаљинама
Непроменљиви део речи (ХАЉИН-) зове се граматичка основа речи,
а променљиви део (-А, -У, -Е, -ОМ ...) наставак за облик, или падежни
наставак. Граматичка основа именице добија се када од облика
генитива једнине именице одбијемо наставак: дом- (-а), кућ- (-е),
огњишт- (-а) ...

Завршни део
часа
(до 12 минута)
За наредни час

Наставник скреће пажњу да су неки падежни облици исти. У том
случају разликоваћемо их по питањима за падеже, служби и функцији
коју имају у реченици.
Понети Читанке.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 22
Наставна тема
Наставна област
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Образовни задаци

Функционални
задаци
Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике
Литература за ученике

Сазвежђа
Књижевност
Лето на висоравни, Стеван Раичковић
Обрада
Обрада лирске песме.
Усвајање знања о лирским песмама (појам стиха, строфе, риме,
и појам ритма у лирској песми).
Усвајање појма песничка слика и улога стилских фигура у
стварању ових слика у песми (поређење и метафора).
Усвајање знања о појму атмосфера у књижевном делу.
Уочавање мотива у књижевном делу.
Развијање смисла и способности за поступну анализу
уметничког дела.
Оспособљавање ученика за успешно служење књижевним
језиком.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела
(предвиђених програмом V разреда) са именима аутора тих дела
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика и њихову међусобну повезаност
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује
функцију стилских фигура у тексту
CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано
га образлаже
Фронтални, индивидуални
Текстуална, дијалошка, монолошка
Читанке (стр. 29–30), свеске, књига песама Стевана Раичковића
Језик, језичка култура; музичка култура, ликовна култура
Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(8 минута)

Главни део часа
(30 минута)

Завршни део
часа
(7 минута)

За наредни час

Наставник у дијалошком уводу са ђацима, после подсећања на
поетске и прозне Раичковићеве текстове обрађиване у млађим
разредима, укратко представља једног од најзначајнијих српских
песника – Стевана Раичковића.
Наставник ће изражајно прочитати песму
Подстицајним питањима наставник мотивише ученике да пруже што
потпунији опис слика које су замислили док су слушали песму.
Ученици ће уочити да је реч о пејзажу који се мења (временски), да
није у питању статична слика. Наставник може да пусти одговарајућу
музичку композицију и затражи од ученика да поново прочитају песму,
у себи.
Објашњавајући појам атмосфера у књижевном делу наставник
тражи од ученика да замисле себе у описаним сликама, и да покушају
да објасне каква је атмосфера и како се осећају.
Наставник затим пушта спремљене снимке композиција класичне
музике, а ученици објашњавају свој доживљај атмосфере у овим
композицијама.
Наставник ће им затим показати репродукције неких уметничких
слика (пејзажа), а ученици ће објашњавати свој доживљај тих слика и
тако употпунити разумевање појма атмосфере.
Затим се анализа усмерава на форму песме. Уочиће да композиција
подразумева низ мотива распоређених у стихове (и строфе).
Ученици ће пребројавати слогове у стиховима и запазити појаву риме
у песми. Наставник ће их довести до закључка да се понављањем
истог броја слогова у песми остварује ритам. Наставник ће објаснити
појам ритма у природи и довести у везу са ритмом у уметности.
У завршном делу часа ученици у својим свескама скицирају слику
коју је у њима изазвала Раичковићева песма док резимирају своје
утиске, запажања и књижевнотеоријске појмове које су усвојили током
анализе. На крају часа своје радове, са наведним насловом песме,
постављају на пано у учионици.
Урадити задатке из „Мале школе писања“ (задатак стр. 30.)
Припремити се за час граматике (понети Читанку и свеску).

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 23
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Домаћи задатак (задатак из „Мале школе писања“)

Тип часа

Утврђивање

Циљ часа

Савладавање вештине креативног писања.

Образовни задаци

Ширење и богаћење речника.

Функционални
задаци

Оспособљавање ученика за прецизно, маштовито и стилски
коректно писано изражавање.

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код
ученика.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика
CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине
(уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст,
који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене
пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима
текста

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Стваралачка, текстуална

Наставна средства

Читанке, свеске

Корелација

Језик, књижевност

Иновације

Коришћење задатака из „Мале школе писања“ као помоћи у
савладавању различитих техника креативног писања.

Литература за
наставнике

1. Павле Ћосић и сарадници, Речник синонима и тезаурус српског језика,
Корнет, Београд, 2007.
2. Речик српскохрватскога књижевног језика, Матица српска, Нови Сад
3. Милан Шипка, Иван Клајн, Речник страних речи и израза, Прометеј,
Нови Сад

Литература за
ученике

Павле Ћосић и сарадници, Речник синонима и тезаурус српског
језика, Корнет, Београд, 2007.

Ток часа
Уводни део часа
(до 5 минута)

Главни део часа
(око 35 минута)

Наставник разговара с ученицима о потешкоћама и изазовима
које је пред њих ставио задатак из „Мале школе писања“.
Разговарају и о томе у чему су уживали пишући домаћи задатак.
Ученици читају своје радове. Заједно коментаришу прочитано.
(Важно је да овакви часови протичу у подстицајној и креативној
атмосфери, уз прихватање критичких сугестија и уважавање туђег
мишљења. Такође, веома је важно упутити ученике у неопходност
„рада на тексту“ – исправљања, скраћивања, писања побољшане
верзије... као и редовног читања књига и часописа за децу!)

Завршни део часа
(око 5 минута)
За наредни час

Наставник разговара са ученицима о томе на који начин они
разумеју функцију задатака из креативног писања.
Наставник упућује ученике да треба да се подсете онога што
знају о именицама. За наредни час потребне су им Граматике.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 24
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Језик

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Да поновимо: врсте именица, род, број, падеж именица

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Обнављање, утврђивање
Обнављање и утврђивање знања о врстама речи.
Уочавање именица у примерима.
Утврђивање стеченог знања.
Активно учешће у осмишљеним активностима.
Постепено и систематично упознавање граматике српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о врстама речи.
Овладавање нормативном граматиком српског језика.
Остваривање континуитета у граматичким вежбама.
Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
Оспособљавање ученика за усвајање градива потребног у
свакодневним приликама.
Неговање истраживачког духа и радозналости код ученика према
законитостима матерњег језика.

Образовни стандарди

СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке
категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку
норму у вези са облицима речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да
одреди облик променљиве речи
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се
употребљавају у контексту свакодневне комуникације, као и
оних који се често јављају у школским текстовима

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Текстуална, дијалошка

Наставна средства

Граматике, свеске, Радне свеске

Корелација

Језик, језичка култура

Иновације

Литература за
наставнике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад,
2007.
2. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног
језика, Креативни центар, Београд, 2010.
3. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик
и језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе,
Едука, Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.
3. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна
свеска за пети разред, Едука, Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(око 15 минута)

У уводном делу часа наставник усмено проверава колико су
ученици усвојили из претходно пређеног градива које се
односи на врсте именица, појмове род, број, падеж именица.
Ученици могу да се служе табелама датим у уџбенику.

Главни део часа
(око 20 минута)

Ученици индивидуално раде вежбе из уџбеника (Радне
свеске, стр. 17–20; наставних листића – већ према избору
наставника; такође могу на изабраном пасусу из обрађеног
књижевног текста да провежбају своје досадашње знање о
именицама, нпр. из ауторске бајке Небеска река Гроздане
Олујић:
Мала река невољно се поче спуштати али од тога часа све
реке и речице, сви извори и потоци будно су стражарили.
Обале и корито чували су је да не побегне, стене јој пречиле
пут, планина је заустављала. Ко да побегне од такве страже?
Замрла од туге, мала река је ћутала, а дани су се крунили као
зрневље кукуруза. Мајка свих река поверова да јој је најмлађа
кћи заборавила своју сулуду жељу, кад се једне ноћи проломи
олуја. Као ватрене змије скакале су муње по небу, а громови
сурвавали стење с планине. Шћућурене у својим коритима,
реке су престрављено ћутале, не усуђујући се да се помакну.

Завршни део часа
(до 10 минута)
За наредни час

Ученици излажу и образлажу своја решења, наставник
коригује и допуњује њихове одговоре.
Понети Читанке.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 25 и 26
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Књижевност

Наставна јединица

Кирија, Бранислав Нушић

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Обрада драмског дела (једночинка).

Образовни задаци

Утврђивање и усвајање знања о драми (појам улога, дијалог,
монолог и појам – једночинка).

Функционални
задаци
Васпитни задаци

Развијање способности за поступну анализу уметничког дела.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.

Образовни стандарди

CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених
програмом V разреда) са именима аутора тих дела
CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и
ауторска књижевност)
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив,
тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике
лика и њихову међусобну повезаност
CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију
стилских фигура у тексту
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га
образлаже

Облици рада

Фронтални, групни рад

Наставне методе

Текстуална, дијалошка, монолошка

Наставна средства

Читанке (стр. 31–37), свеске, књига Бранислава Нушића, ПП
презентација

Корелација

Језик, језичка култура

Иновације
Литература за
наставнике

1. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
2. Зона Мркаљ, На часовима српског језика и књижевности,
Завод за уџбенике, Београд, 2011.

Литература за ученике

1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука, Београд,
2013.

Ток часа
У дијалошком уводу са ученицима наставник ће подсетити ученике на
Уводни део
најзначајнија дела највећег српског комедиографа; представиће његов
часа
(око 10 минута) значај за српску књижевност, посебно у области драмске књижевности –
комедије. ( Уколико је могуће, може се послужити ПП презентацијом:
Алкибијад Нуша, фотографија, анегдоте и занимљивости, инсерти из ТВ
драма, позоришних представа, филмова...)
Објасниће појам једночинке и припремити ученике за читање.
Наставник ће што изражајније прочитати драмски текст.
Главни део
Наставник ће поступно, кроз разговор са ученицима објаснити и
часа
(30 минута)
увести књижевнотеоријске појмове који се односе на драму.
Подсетиће на поделу књижевности на три књижевна рода: епику,
лирику и драму. Тражиће да ученици најпре дају своја објашњења неких
појмова (драма, лица у драми, дијалог, монолог, драмски сукоб и
дидаскалије). Затим ће на примеру једночинке покушати заједно да уоче
ове појмове.
Анализу прочитаног одломка наставник започиње анализом очевог
лика. Ученици ће објаснити о каквом путовању је реч и зашто се отац
одлучује да децу одведе на овакво путовање.
Очева машта укључује све у игру, ученици ће објаснити зашто је у
игру укључена и мајка.
Запажања ученика о очевој машти употпуниће анализу. Они ће
објаснити за које би се потребе још радо отац послужио измишљањем.
Наставник тражи да ученици подвуку и поново прочитају очев опис
Италије и Швајцарске. Ученици ће, вођени наставниковим питањима,
описати лик оца. Закључиће да је лик оца представљен као веома духовит
маштар и шаљивџија.
Наставник ће повести разговор о теми – машта. Зашто је у животу
важна машта? Како она може да помогне човеку?
Наставник ће препоручити ученицима филм Живот је леп италијанског
режисера Ф. Бенинија. Спремиће се да након погледаног филма упореде
ову једночинку са филмом.
Други час (групни рад)
Читање одломка по улогама. Сваки ученик који је добио улогу за
читање, као и сви остали ученици припремиће се код куће за сценско
извођење.
Наставник ће дати упутства за што аутентичнију глуму и интерпретацију
улога.
На крају часа ученици добијају задатак да нацртају стрип сцену са
Завршни део
темом
из прочитаног одломка.
часа
(5 минута)
Урадити задатке из „Мале школе писања“ (задатак стр. 37)
За наредни час
Припремити се за час граматике (понети уџбеник, радну свеску и
свеску).
Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 27 и 28
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Облици рада

Језик
Писање вишечланих географских имена. Писање вишечланих имена
предузећа и установа
Обрада
Усвајање новог знања о правопису српског језика.
Уочавање и запажање законитости у вези са језиком и правописом.
Усвајање знања о правилном писању назива географских имена и
институција. Активно учествовање у примењивању наученог на
одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о правопису српског језика.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
СЈ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
СЈ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем)
СЈ.1.2.8. примењује правописну норму (употреба великог слова, тачке,
запете, управног говора) у једноставним примерима
СЈ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева
Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна средства

Граматике (стр.42–48), свеске, Радне свеске

Корелација

Језик, правопис, језичка култура

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа
Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна свеска
за пети разред, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)

Наставник разговара са ученицима о правопису српског језика и о
правилном писању географских имена и институција. Ученици износе шта
су о томе научили у млађим разредима. У својим свескама треба да напишу
име места у коме живе, име најближе планине и реке (језера) и име своје
школе и да образложе зашто су написали управо тако.

Главни део часа
(око 25 минута)

Први час
Ученици са наставником читају текст из Националне географије који се
налази у Граматици на страни 43. Пажљиво читају одломак, а затим раде
вежбу у којој треба да подвуку вишечлане називе географских појмова и да
покушају да уоче правило у писању таквих речи.
Наставник пише следеће примере на табли:
Блиски исток, Стара планина, Панонска низија, Фрушка гора, Тихи океан.
Објашњава да се прва реч пише великим почетним словом, а остале речи
малим словом, осим ако и оне нису властите именице. У случају да се после
прве речи нађе реч која је властито име, и њу ћемо писати великим словом.
Примери: Јужна Морава, Ада Циганлија, Равни Котари.
Правило да се све речи пишу великим словом важи и код имена држава:
Јужноафричка Република, Сејшелска Острва; и код имена насељених места
– градова и села: Нови Сад, Горњи Милановац.
Ученици раде следећу вежбу у којој треба правилно да препишу следеће географске
називе:
велика британија .........................................
сува планина ...............................................
јужна америка ...............................................
царска бара.....................................................
азурна обала ..................................................

Други час
Ученици читају одломак из Политикиног забавника који се налази у
Граматици и коментаришу која се све предузећа и установе спомињу у тексту
и како се пишу. Преписују их у своје школске свеске.
Наставник објашњава да се вишечлани називи установа и предузећа пишу
тако што се прва реч увек пише великим словом, а све остале речи малим
словом, осим ако и оне нису властите.
Пример: Српска академија наука и уметности, Уједињене нације, Друштво
за заштиту животиња, Српска православна црква. Али у називу Академија
наука Велике Британије назив државе ће се писати великим почетним
словима јер је то властито име државе. До краја часа ученици раде вежбе.
Завршни део часа
(до 12 минута)

Ученици раде вежбе из Граматике на 48. страни и са наставником
коментаришу своја решења.

За наредни час

Обновити правописна правила у вези са писањем вишечланих географских
имена и имена предузећа и установа и припремити се за час утврђивања.
Ученици треба да ураде вежбе из Радне свеске, на стр. 21–23 за први час и
на стр. 24 за други час.

Напомене

Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 29
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Језик

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Облици рада

Утврђивање (правописна вежба)
Утврђивање
Утврђивање знања о правопису српског језика.
Уочавање и запажање законитости у вези са језиком и правописом.
Обнављање знања о правилном писању назива географских имена и
институција. Активно учествовање у примењивању наученог на
одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о правопису српског језика.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
СЈ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
СЈ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем)
СЈ.1.2.8. примењује правописну норму (употреба великог слова, тачке,
запете, управног говора) у једноставним примерима
СЈ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева
Фронтални, индивидуални, групни рад

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна средства

Свеске, Граматике (стр.42–48), наставни листићи

Корелација

Језик, правопис, језичка култура

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна свеска
за пети разред, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)

У уводном делу часа наставник усмено проверава колико су ученици
усвојили из претходно пређеног градива које се односи на правописна
правила у писању вишечланих географских имена и имена предузећа и
установа. Ученици могу да се служе свескама и уџбеницима. Ученици
се деле у 4 или 5 група.

Главни део часа
(око 25 минута)

Ученици раде (у облику групног рада) вежбе са наставних листића
које им је наставник поделио. Ученици сваке од група, између осталог,
могу добити и по један текст – у који треба да црвеном оловком унесу
велика слова као у следећем примеру:
У следећем тексту све речи су написане малим словом. Исправи
текст тако што ћеш црвеном оловком написати велико слово тамо где
сматраш да је потребно.
ја сам ученик петог разреда основне школе „јован јовановић змај“
у панчеву. већ две године идем у музичку школу „јован бандур“. од ове
године тренирам фудбал у фудбалском клубу „динамо“.
моја старија сестра студира књижевност на филолошком
факултету у београду. често са њом посећујем етнографски музеј,
или ботаничку башту „јевремовац“, али највише волим када идемо у
позориште за децу „душан радовић“.
мама ради у привредној банци, а тата у дому здравља.
пошто сви волимо позориште, сутра ћемо гледати „пепељугу“ на
дечијој сцени позоришта „бошко буха“.

Завршни део часа
(до 12 минута)
За наредни час
Напомене

Ученици излажу и образлажу своја решења, наставник коригује и допуњује
њихове одговоре
Понети Граматике.

Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 30
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица Синоними и антоними
Тип часа

Обрада

Циљ часа

Савладавање појмова синонимије и антонимије.

Образовни задаци

Ширење и богаћење речника.

Функционални
задаци

Оспособљавање ученика за правилно разумевање значења речи.

Васпитни задаци

Развијање смисла за језик, богаћење речника.

Образовни
стандарди

CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и
вишезначност речи; основне лексичке односе: синонимију,
антонимију, хомонимију; метафору* као лексички механизам

Облици рада

Фронтални, индивидуални, рад у пару

Наставне методе

Дијалошка, монолошка

Наставна средства

Граматике (стр. 123–125), свеске, Радне свеске (стр. 123–125)

Корелација

Језик, књижевност, језичка култура

Иновације

Литература за
наставнике

Литература за
ученике

1. Павле Ћосић и сарадници, Речник синонима и тезаурус српског
језика, Корнет, Београд, 2007.
2. Речик српскохрватскога књижевног језика, Матица српска, Нови
Сад
3. Милан Шипка, Иван Клајн, Речник страних речи и израза,
Прометеј, Нови Сад
1. Павле Ћосић и сарадници, Речник синонима и тезаурус српског
језика, Корнет, Београд, 2007.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна
свеска за пети разред, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(до 5 минута)

Главни део часа
(око 30 минута)

Наставник чита ученицима Јесењу песму (Граматика, стр. 124).
Поставља им питања у вези са речима супротног значења које у
њој налазе.
Наставник подстиче ученике да се сете још речи супротног
значења, и то речи различитих врста. Дефинишу заједно
антониме. Затим, на табли записује неколико појмова који имају
више синонима. Ученици дописују синониме, а затим дефинишу
и тај појам.
У паровима, ученици раде задатке из Граматике.

Завршни део часа
(око 10 минута)
За наредни час

Ученици излажу своја решења, недоумице, постављају
питања; наставник коригује, објашњава, допуњује.
Наставник подстиче ученике да се сете речи које им звуче
рогобатно, као да нису у духу нашег језика, а могу их чути у
свом окружењу. Записују те речи и заједнички траже
одговарајуће синониме, по потреби се служећи и речницима.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 31
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица Некњижевне речи и туђице
Тип часа

Обрада

Циљ часа

Усвајање појмова некњижевних речи и туђица.

Образовни задаци

Ширење и богаћење речника.

Функционални
задаци

Оспособљавање ученика за препознавање некњижевних речи и
туђица, као и за њихово замењивање погоднијим изразима.

Васпитни задаци

Развијање смисла за језик, богаћење речника.

Образовни
стандарди

CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и
вишезначност речи; основне лексичке односе: синонимију,
антонимију, хомонимију; метафору* као лексички механизам
СЈ.1.3.13. препознаје различита значења вишезначних речи које се
употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући,
школи и сл.)

Облици рада

Фронтални, индивидуални, рад у пару

Наставне методе

Дијалошка, монолошка

Наставна средства

Граматике (стр. 126–127), свеске, Радне свеске

Корелација

Језик, књижевност

Иновације

Коришћење “рачунарског” сленга као илустрације за појаву туђица

Литература за
наставнике

1. Речник српскохрватскога књижевног језика, Матица српска, Нови Сад
2. Милан Шипка, Иван Клајн, Речник страних речи и израза, Прометеј,
Нови Сад
3. Павле Ћосић и сарадници, Речник синонима и тезаурус српског језика,
Корнет, Београд, 2007.

Литература за
ученике

1. Павле Ћосић и сарадници, Речник синонима и тезаурус српског језика,
Корнет, Београд, 2007.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна свеска за
пети разред, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(до 5 минута)

Главни део часа
(око 35 минута)

Наставник чита ученицима песму У шпајзу (Граматика, стр.
126). Заједно проналазе речи које не одговарају језичкој норми и
покушавају да их замене другима.
Ученици су подељени у парове. Један члан сваког пара
записује на папир што више речи из „рачунарског” сленга које
често користи, док други покушава да се сети одговарајућих
замена за те речи које су у духу нашег језика. Затим сваки пар
разговара о томе које од набројаних речи никако не би могле да
се прилагоде нашем језику, а за које постоји могућност да једног
дана постану део речника српског језика. Резултате представљају
редом (ова активност не би требало да траје дуже од 15 минута).
Наставник разговара са ученицима о томе по чему се
разликују туђице од некњижевних речи. Подстиче их да се сете
речи које често имају прилике да чују или прочитају у
неправилном облику.

Завршни део часа
(око 5 минута)
За наредни час

Ученици раде вежбу из Граматике (стр. 127).
За следећи час ученици треба да размисле о основном и
пренесеном значењу речи. Такође, треба да ураде вежбе у Радној
свесци на стр. 126–129.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 32
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица Основно и пренесено значење речи
Тип часа

Обрада

Циљ часа

Савладавање појма основног и пренесеног значења речи.

Образовни задаци

Развијање и богаћење речника.

Функционални
задаци

Оспособљавање ученика за препознавање и употребу основног и
пренесеног значења речи.

Васпитни задаци

Развијање смисла за језик, богаћење речника.

Образовни
стандарди

CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и
вишезначност речи; основне лексичке односе: синонимију,
антонимију, хомонимију; метафору* као лексички механизам

Облици рада

Фронтални, индивидуални, рад у групи

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, стваралачка

Наставна средства

Граматике (стр. 128–129), свеске

Корелација

Језик, књижевност

Иновације

Повезивање лексичких вежби са креативним писањем.

Литература за
наставнике

1. Рајна Драгићевић, Лексикологија српског језика, ЗУНС, Београд,
2007. (такође, Асоцијативни речник српског језика)
2. Речник српскохрватскога књижевног језика, Матица српска, Нови
Сад
3. Милан Шипка, Иван Клајн, Речник страних речи и израза,
Прометеј, Нови Сад

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик
и језичка култура са вежбањима, Едука, Београд, 2013.
2. Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука, Београд, 2013.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(до 10 минута)

Главни део часа
(око 30 минута)

Завршни део часа
(око 5 минута)

За наредни час

Наставник чита ученицима басну Лисица и лав (Граматика, стр.
128). Разговарају о пренесеном смислу приче и механизму на
основу којег је успостављена релација између основног и
пренесеног значења најпре речи, а онда и целог текста.
Наставник подстиче ученике да се сете примера из
свакодневног говора у којима речи имају пренесено значење.
Затим, дели ученике у групе. Свака група има задатак да смисли
што оригиналније и креативније метафоре и поређења, да речима
да што необичније пренесено значење. После десетак минута,
групе представљају своје примере. Најуспешније наставник
записује на папир који качи на пано и подсећа ученике да нека од
тих решења могу користити при писању наредних писаних вежби.
Наставник и ученици читају примере смешних пренесених
значења из Граматике (стр. 129) и покушавају да се сете још
таквих примера.
За следећи час ученици треба да се подсете лексичких појава
које су научили на претходним часовима.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 33
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица Сувишне речи и изрази
Тип часа

Обрада

Циљ часа

Усвајање знања о сувишним речима и изразима.

Образовни задаци

Развијање и богаћење речника.

Функционални
задаци

Оспособљавање ученика за препознавање сувишних речи и одвајање
битних од небитних сегмената текста.

Васпитни задаци

Развијање смисла за језик, богаћење речника.

Образовни
стандарди

CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног
CJ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору,
односно писању),
теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке
варијетете (формални или неформални)

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка

Наставна средства

Граматике (стр. 130–131), свеске, Радне свеске

Корелација

Језик, књижевност

Иновације

Упознавање ученика са појмом лектуре текста и са послом лектора.

Литература за
наставнике

1. Рајна Драгићевић, Лексикологија српског језика, ЗУНС, Београд,
2007.
2. Речник српскохрватскога књижевног језика, Матица српска, Нови
Сад
3. Милан Шипка, Иван Клајн, Речник страних речи и израза, Прометеј,
Нови Сад

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик
и језичка култура са вежбањима, Едука, Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.
3. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, СРПСКИ ЈЕЗИК –
Радна свеска за пети разред, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(до 15 минута)

Главни део часа
(око 20 минута)

Завршни део часа
(око 10 минута)

За наредни час

Ученици индивидуално читају текст Лето у селу (Граматика,
стр. 130). Имају задатак да оловком исправе (прецртају) речи
које сматрају сувишним. Затим читају „пречишћену” верзију
текста.
Наставник подстиче ученике на разговор о томе зашто се
гомилање сувишних речи и израза сматра стилском грешком и
шта се тиме нарушава. Обраћа им пажњу и на случајеве код
којих је гомилање речи део стратегије писца и постоји ради
постизања снажнијег уметничког ефекта, али их упућује на
разлике између првог и другог случаја.
Наставник упознаје ученике са послом лектора – даје им
задатак да и они сами буду лектори и да у примеру у Граматици
исправе реченице у којима се појављују плеоназми (стр. 131)
За следећи час ученици треба да понесу Радне свеске, где ће
урадити вежбе на стр. 123–125.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 34
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Читање и разумевање прочитаног, задаци за вежбу са
применом научених појмова из језичке културе

Тип часа

Утврђивање

Циљ часа

Утврђивање знања о наученим појмовима из језичке културе.

Образовни задаци

Развијање и богаћење речника.

Функционални
задаци

Оспособљавање ученика за препознавање лексичких појмова, као и
за њихову примену у писању.

Васпитни задаци

Развијање смисла за језик, богаћење речника.

Образовни
стандарди

CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и
вишезначност речи; основне лексичке односе: синонимију,
антонимију, хомонимију; метафору* као лексички механизам
CJ.1.3.13. препознаје различита значења вишезначних речи које се
употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући,
школи и сл.)
CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног
CJ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору,
односно писању), теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава
одговарајуће језичке варијетете (формални или неформални)

Облици рада

Индивидуални

Наставне методе

Текстуална

Наставна средства

Граматика (стр. 89–92), Радне свеске (стр. 123–125), наставни
листићи / фотокопирани тестови

Корелација

Језик, књижевност

Иновације

Литература за
наставнике

1. Рајна Драгићевић, Лексикологија српског језика, ЗУНС, Београд,
2007.
2. Речник српскохрватскога књижевног језика, Матица српска,
Нови Сад
3. Милан Шипка, Иван Клајн, Речник страних речи и израза,
Прометеј, Нови Сад

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима, Едука, Београд, 2013.
2. Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука, Београд, 2013.
3. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна
свеска за пети разред, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(до 10 минута)

Наставник проверава како су ученици разумели и савладали
вежбања из Радне свеске (Чудесна раскош језика, стр. 123–125).
Потом наставник даје ученицима задатке на листићима, уз
кратка упутства.

Главни део часа
(око 25 минута)
Завршни део часа
(око 10 минута)
За наредни час

Ученици раде задатке.

Ученици проверавају решења.

За следећи час ученици треба да се припреме за квиз из језичке
културе.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 35
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа
Образовни задаци
Функционални
задаци
Васпитни задаци

Провера знања из језичке културе (квиз)
Утврђивање
Утврђивање знања о наученим појмовима из језичке културе.
Ширење и богаћење речника.
Оспособљавање ученика за препознавање лексичких појмова, као и
за њихову примену у писању.

Образовни
стандарди

Развијање смисла за језик, богаћење речника.
CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и
вишезначност речи; основне лексичке односе: синонимију,
антонимију, хомонимију; метафору* као лексички механизам
CJ.1.3.13. препознаје различита значења вишезначних речи које се
употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући,
школи и сл.)
CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног
CJ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору,
односно писању), теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава
одговарајуће језичке варијетете (формални или неформални)

Облици рада

Рад у групи

Наставне методе

Дијалошка

Наставна средства

Листићи/ПП презентација (по могућности)

Корелација

Језик, књижевност, језичка култура

Иновације

Литература за
наставнике

1. Рајна Драгићевић, Лексикологија српског језика, ЗУНС, Београд,
2007.
2. Речник српскохрватскога књижевног језика, Матица српска,
Нови Сад
3. Милан Шипка, Иван Клајн, Речник страних речи и израза,
Прометеј, Нови Сад

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима, Едука, Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.
3. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, СРПСКИ ЈЕЗИК –
Радна свеска за пети разред, Едука, Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(до 5 минута)

Главни део часа
(око 35 минута)

Наставник дели ученике у групе. Објашњава им правила квиза
(одговара представник групе која се прва јави, тачан одговор доноси
поене, нетачан негативне бодове, на крају се бодови сабирају и
проглашава се победник).
Наставник почиње са кратким питањима (могу се користити
питања која проверавају усвојеност дефиниција лексичких
појмова). Затим, прелази на сложеније задатке (наставник тражи од
ученика да наведу синоним или антоним неке речи, да открију
пренесено значење неког израза), да би на крају сваки тим добио
текст који треба да пречисти од некњижевних и сувишних израза.
Уместо листића наставник може да користи ПП презентацију.

Завршни део часа
(око 5 минута)
За наредни час

Проглашавају се победници и имена чланова тог тима истичу се
на пано.
За следећи час ученици треба да понесу Читанку.

Напомене

Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 36
Наставна тема

Снови

Наставна област

Књижевност

Наставна јединица

Домовина, Душан Васиљев

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Обрада и анализа родољубиве лирске песме.

Образовни задаци

Усвајање нових књижевнотеоријских појмова и утврђивање
познатих појмова (родољубива лирска песма, стих, строфа, рима,
ритам, тема, мотив).

Функционални
задаци

Развијање смисла и способности за поступну анализу уметничког
дела.

Васпитни задаци

Подстицање ученика за јачање и развијање патриотских животних
вредности.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.

Образовни
стандарди

CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела
(предвиђених програмом V разреда) са именима аутора тих дела
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив,
тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика и њихову међусобну повезаност
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију
стилских фигура у тексту
CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га
образлаже

Облици рада

Фронтални, индивидуални и рад у пару

Наставне методе

Текстуална, дијалошка, монолошка

Наставна средства

Читанке (стр. 40–41), свеске, књига песама Д. Васиљева

Корелација

Језик, језичка култура

Иновације
Литература за
наставнике
Литература за
ученике

Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука, Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(10 минута)

Наставник најављује тему часа и представља песника уз кратку
локализацију историјских околности које су утицале на
стваралаштво Душана Васиљева.
Наставник ће повести разговор о теми: Шта је то љубав према
домовини – шта је родољубље? Тако ће припремити ученике за
разумевање песме.

Главни део часа
(25 минута)

Наставник ће изражајно прочитати песму.
Ученици добијају задатак да подвуку стихове у којима се
експлицитно каже шта домовина није (оловком у боји) и стихове у
којима је изречено шта домовина јесте (оловком различите боје).
Наставник ће подсетити ученике и мотивисати их да објасне
појам тема и појам мотив у књижевном делу.
Организовани за рад у пару, ученици ће затим покушати да у свакој
од наредних строфа одреде главне мотиве (препорука је да
слободно у читанци или свесци нацртају мотиве које су уочили
означивши их бројем строфе у којој се појављују.)
Ученици ће изложити своја размишљања о томе зашто је песник
одабрао баш ове мотиве да њима дочара тему љубави према
отаџбини.
Ученици у разговору коментаришу свој доживљај домовине.
Наводе слике и појмове који за њих имају вредност у изазивању
родољубивог осећања.
Наставник прелази на анализу композиције песме. Ученици на
линији поред сваког стиха треба да напишу број слогова у сваком
стиху.
Наставник подсећа на појам ритма и на остваривање ритма у
песми. Број стихова у свакој строфи такође ће учениции одредити и
утврдити симетрију која постоји у песми.

Завршни део часа
(10 минута)
За наредни час

Ученици изражајно читају песму.
Ученици ће научити песму и припремити се за час рецитовања.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 37
Наставна тема
Наставна област
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Снови
Језик
Деклинација: промена именица и именских речи
Обрада, вежбе
Усвајање новог знања о врстама речи.
Уочавање и запажање законитости у вези с деклинацијом.
Усвајање знања о промени именских речи: појам деклинација и падежи,
седам падежа у српском језику, промена именских речи по падежима.
Усвајање знања о граматичкој основи речи и граматичким наставцима.
Активно учествовање у примењивању наученог на одговарајућим
примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о деклинацији именских речи.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.

Облици рада

Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са
облицима речи
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају
у свакодневној комуникацији
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да
одреди облик променљиве речи
Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна средства

Граматике (стр. 39–41), свеске

Корелација

Језик, језичка култура

Образовни
стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)

Ученици се подсећају поделе речи на променљиве и непроменљиве.
Наставник посебну пажњу посвећује обнављању питања за сваки падеж.
Поново их записује на табли.

Главни део часа
(око 25 минута)

Наставник подсећа: промена именица и именских речи (именица,
заменица, придева и променљивих бројева) назива се деклинација.
Деклинација представља промену по падежима. У српском језику има
седам падежа и они представљају различите облике једне исте именске
речи. Сваки од падежа има своје значење и функцију у реченици. Као
занимљивост, нставник упућује ученике на одломак из занимљиве
граматике Ивана Шипке, који се налази у граматици:
Измислили су их Грци, преузели Римљани и превели на латински, а преко
латинског доспели су и до других народа, па тако и до нас:
– номинатив (nominativus, од речи nomen – име, назив);
– генитив (genitivus, од речи genus – род, порекло, припадање);
– датив (dativus, од речи dare – дати, наменити);
– акузатив (accusativus, од речи accusare – оптужити);
– вокатив (vocativus, од речи vocare – звати, дозивати);
– инструментал (instrumentalis, од речи instrumentum – средство, оруђе);
– локатив (locativus, од речи locus – место).
Сви падежи су добро преузети и преведени, осим једног. Римски
граматичар је четврти падеж уместо causativus (каузативус – падеж
узрока), записао као accusativus (акузативус – падеж оптуживања).
(Прочитај више о томе у књизи др Милана Шипке, „Занимљива
граматика“.)
Као прву вежбу, ученици бирају реч коју ће мењати у једнини и множини.
Потом бирају скуп речи, који такође мењају по падежима, али не
гледајући у таблу, где су написани називи падежа и питања за падеже.
Потом у одабраном кратком тексту подвлаче речи које мењају по
падежима и одређују у ком су падежу.

Завршни део часа
(до 12 минута)

За наредни час

Наставник скреће пажњу да се неки падежни облици исти. У том
случају разликоваћемо их по питањима за падеже, служби и функцији
коју имају у реченици. ученици раде вежбе за одређивање падежа у
реченици, у једнини и множини. Образлажу своје одговоре, наставник
коригује и објашњава.

Понети Граматике.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 38
Наставна тема

Снови

Наставна област
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Облици рада

Језик
Номинатив
Обрада
Усвајање новог знања о падежима – номинатив.
Уочавање и запажање законитости у вези са деклинацијом и
падежима.
Усвајање знања о номинативу: номинатив као независни падеж,
номинатив у служби субјекта и именског дела предиката.
Активно учествовање у примењивању наученог на одговарајућим
примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа
српског књижевног језика.
Утврђивање знања о падежима.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни
текст представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са
облицима речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да
одреди облик променљиве речи
СЈ.3.3.6. познаје главна значења падежа
СЈ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми
Фронтални, индивидуални, рад у пару

Наставне методе

Дијалошка, демонстративна

Наставна средства

Граматике (стр. 50–54), свеске, Радне свеске (стр. 27)

Корелација

Језик, језичка култура

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, СРПСКИ ЈЕЗИК –
Радна свеска за пети разред, Едука, Београд, 2013.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)
Главни део часа
(око 25 минута)

Ученици се уз помоћ наставника подсећају шта је деклинација и
шта су падежи.
Номинатив је основни облик именских речи: књига, кућа, школа.
Питања за овај падеж су КО? и ШТА? Номинатив је падеж
субјекта јер именује носиоца радње (Милош је одличан ђак).У
номинативу се може наћи и именски део предиката (Милица је
лепа). Ученици уз помоћ наставника закључују да номинатив у
реченици има службу субјекта и именског дела предиката (Марко и
Милица иду у школу; Црвени врабац је птица чудна).
Наставник објашњава да је номинатив падеж уз који се не
јављају предлози, као што је то случај са другим падежима
(генитивом, дативом, акузативом, инструменталом, локативом).
Зато је номинатив независни падеж.
Наставник даје вежбу у којој ученици у организованом раду у
пару треба да одреде падеж и службу речи у реченици:
а) Промена места становања за мене је била права несрећа;
б) Стид и збуњеност који су уследили били су неописиви;
в) Госпић је варошица.
Након урађене вежбе, ученици међусобно прегледају радове и
пишу тачне одговоре на табли. Наставник коментарише и
објашњава примере који су ученицима били тежи или нејасни.

Завршни део часа
(до 12 минута)

За наредни час

Наставник задаје вежбу:
Од датих речи у номинативу једнине одредити номинатив множине:
име, мајка, дугме, бицикл, пећ, ствар, небо, ђак.
За домаћи задатак урадити вежбе из Радне свеске на стр. 27.
Понети Читанке.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 39
Наставна тема

Снови

Наставна област

Књижевност

Наставна јединица

Бајка о човеку који је обишао Земљину куглу, Стеван Раичковић

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Обрада приповетке.

Образовни задаци

Утврђивање и проширивање знања о књижевним појмовима
(народна и ауторска бајка, перонификација, фабула).

Функционални
задаци

Развијање интерпретативних способности за успешну анализу
уметничког дела.

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Подстицање ученика на самостално анализирање.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела
(предвиђених програмом V разреда) са именима аутора тих дела
CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и
ауторска књижевност)
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив,
тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика и њихову међусобну повезаност
CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију
стилских фигура у тексту
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га
образлаже

Облици рада

Фронтални,индивидуални, рад у пару

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна средства

Читанке (стр. 42–44), свеске, књига

Корелација

Језик, ликовна култура

Иновације
Литература за
наставнике

Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за
ученике

1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука, Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(5 минута)

Наставник ће подсетити на обележја бајке (народна и ауторска
бајка). Ученици ће навести одлике књижевног дела које се може
назвати бајковитим. Наставник ће објаснити појам ауторства.
Ученици ће се присетити песме С. Раичковића коју су читали из
читанке.

Главни део часа
(30 минута)

Интерпретативно читање приповетке.
Ученици ће покушати да објасне наслов. Зашто писац (аутор)
назива ову причу бајком?
Ученици ће изнети своје мишљење о бајци. Објасниће како су
разумели ову причу, о чему она говори.
Мотивишући ученике да размисле и одговоре шта је сиромашка
приморало да напусти своју планину, наставник подстиче анализу.
Ученици ће објаснити како се прича завршава. Закључиће зашто
се сиромашак враћа, шта он мисли и осећа.
Објасниће шта се то сиромашном и гладном путнику привиђа.
Образложиће зашто планина има особине живог бића, и о којој
стилској фигури је реч.
Ученици ће објаснити како су разумели ово освртање сиромашка
на планину која га прати.Одговориће на кључна питања: Када је
престао да се осврће? Зашто се вратио својој планини?
Анализом поступака главног јунака ученици ће покушати да
наведу мотив путниковог повратка. Наставник ће их подсетити на
родољубиву песму Домовина, па ће упоредити причу и ову песму.
Објасниће мотив завичаја. Шта завичај представља за сиромашка
на почетку, а шта му значи и како га доживљава на крају приче?
Наставник ће их упутити да поново прочитају почетак и крај
приче и тако навести да анализирају одлике књижевне врсте.
Ученици добијају два задатка, од којих бирају онај који им је
интересантнији. Зад. 1. Драматизација књижевног дела (да измисле
разговор путника и његове планине која га прати и да напишу
дијалоге којих нема у причи).
Зад. 2. Направити стрип по овој причи, или илустрацију.

Завршни део часа
(10 минута)

Ученици ће сценарио читати по улогама (наратор, сиромашак и
планина).
Ученици који су се одлучили за стрип /илустрацију изложиће своје
радове на паноу.

За наредни час

Ученици добијају задатак да се припреме за истраживање на
тему: примери и стилска вредност употребе персонификације у
Раичковићевој причи.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 40
Наставна тема

Снови

Наставна област

Језик

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Облици рада

Генитив
Обрада
Усвајање новог знања о падежима – генитив.
Уочавање и запажање законитости у вези са деклинацијом и падежима.
Усвајање знања о генитиву: генитив као зависни падеж, деони и
присвојни генитив, генитив у служби атрибута и прилошких одредаба и
објекта. Активно учествовање у примењивању наученог на одговарајућим
примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о падежима.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са
облицима речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди
облик променљиве речи
СЈ.3.3.6. познаје главна значења падежа
СЈ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми
Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, демонстративна

Наставна средства

Граматике (стр. 55–61), свеске

Корелација

Језик, језичка култура

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

Литература за
ученике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна свеска
за пети разред, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део
часа
(око 8 минута)
Главни део
часа
(око 25 минута)

Завршни део
часа
(до 12 минута)
За наредни час
Напомене
Коментар
наставника

Ученици се уз помоћ наставника подсећају који су зависни падежи,
учиници их набрајају, а наставник их пише на табли (генитив, датив,
акузатив, инструментал и локатив).
Наставник задаје вежбу у којој ученици присвојни придев треба да
замени присвојним генитивом: Мајчин осмех ме увек обрадује, Очев
брат је мени стриц= Осмех моје мајке увек ме обрадује, Брат мога оца
мени је стриц. Наставник кроз примере указује на присвојно значење
генитива које означава припадност. Такав генитив употребљава се без
предлога. Ученицима се указује да именица у генитиву са значењем
припадности у реченици има службу атрибута и да се добија на
питање ЧИЈИ/ЧИЈА/ЧИЈЕ? (чији осмех, чији брат).
Наставник кроз примере парче хлеба, чаша сока, много пара указује
да постоји и деони генитиви који означава део неке целине или
количине. Употреба оваквог генитива који ближе одређује глагол уз који
стоји у реченици ће имати службу правог објекта када се добија на
питање ШТА? (Шта сам појео? Појео сам колаче/мало колача), у
случају да не може да се добије на питање ШТА? имаће службу
неправог, даљег објекта (Напио сам се сока).
Генитив је падеж који има највише значења и функција у реченици.
Поред наведених значење, генитив има и прилошка значења: места,
времена, начина, узрока, намере...
Место (ГДЕ?): Јуримо се око школе. Време (КАД?): Виђамо се сваког
викенда.
Начин (КАКО?): Загрлио ме је из све снаге. Узрок (ЗБОГ ЧЕГА?):
Пресвисла је од туге.
Намера (РАДИ ЧЕГА?): Учимо ради бољег успеха у школи.
Кроз примере наставник уводи још једно значење овог падежа –
генитив са значењем особине који у речници има службу атрибута.
Примери: плавокоса девојка – девојка плаве косе, пластична чаша –
чаша од пластике, стаклени сто – сто од стакла.
Подсећамо се да је генитив падеж који се добија на питања КОГА?
ЧЕГА?
Наставник скреће пажњу ученицима да се генитив може јавити уз
следеће предлоге: с(а), од, до, из, изнад, испод, испред, поред, око,
уврх, због, ради, пре, после и др.
Ученици за домаћи задатак треба да ураде вежбе у Радној свесци на
стр. 28-29.
Понети Читанку.

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 41
Наставна тема

Снови

Наставна област

Књижевност

Наставна јединица

Ђачки растанак, Бранко Радичевић

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Обрада одломка из поеме.

Образовни задаци

Усвајање књижевнотеоријских појмова (поема, лирски
субјекат).

Функционални задаци

Оспособљавање за анализу уметничког дела.

Облици рада

Подстицање ученика на самостално анализирање.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела
(предвиђених програмом V разреда) са именима аутора тих
дела
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика и њихову међусобну повезаност
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује
функцију стилских фигура у тексту
CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и
аргументовано га образлаже
Фронтални, индивидуални, рад у пару

Наставне методе

Текстуална, дијалошка, демонстративна

Наставна средства

Читанке (стр. 45–47), свеске, фотографије / филм, ПП
презентација

Корелација

Језик, језичка култура, историја

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

Литература за ученике

Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. www.ask.rs/ASK_EN_AzbucnikDela.aspx
3. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(до 10 минута)

Главни део часа
(30 минута)

Завршни део
часа
(5 минута)
За наредни час

Наставник ће припремити ученике за читање и разумевање дела
кратким уводним дијалогом са ученицима о томе колико је вредно
ђачко доба, у чему су његова лепота и узбудљивост, као и кратким
освртом на битне чињенице из биографије Бранка Радичевића и на
његово дело, у коме кључно место заузума ова поема, са централном
темом опраштања од ђачких дана проведених у Сремским
Карловцима.
Наставник ће показати фотографије Сремских Карловаца, као и
фотографију Бранка Радичевића. Уколико постоји могућност,
наставник може да прикаже краћи филм о Бранковом животу и раду
или да припреми ПП презентацију. Говорећи о Бранку Радичевићу,
наставник ће истаћи велики утицај који је млади песник имао на
развој књижевности на народном језику, осврнуће се на сарадњу са
Вуком Караџићем и подршку његовој реформи.
Навешће у кратким цртама одлике поеме као књижевне врсте.
Наставник ће изражајно прочитати одломак из поеме.
Разговор ће започети објашњењем расположења и атмосфере која
преовлађује у овим стиховима. Ученици се упућују на размишљање о
тома на који начин ритам и тон песме говоре о самој песми. Ученици
ће закључити да ли су ови стихови веселог или тужног тона.
Ученици ће објаснити зашто лирски субјекат моли школског друга
Симу да се не опраштају у сузама.
Ученици ће описивати детињство које је лирски субјекат осликао
својим песничким сликама. Наставник ће подстицати њихово причање
одобрењем да измисле и додају овим сликама и све оно на шта их оне
подсећају.
Наставник усмерава ученичке одговоре тражећи да они сами
објасне зашто ће сећање на ђачке дане „слатко пасти“.
Анализа композиције (рад у пару).
Наставник подсећа на појам стиха (и како се одређује врста стиха),
и тражи да ученици сами одреде врсту стиха који преовлађује у овом
одломку.
Наставник задаје задатак да при поновљеном читању ученици
подвуку све изразе који потврђују да се ради о обраћању.
Наставник ће у разговору поновити књижевнотеоријске појмове
(лирски субјекат, аутор лирске песме, одлике поеме, врста стиха)
На крају часа наставник ће прочитати Бранков портрет који је
написала Мина Караџић, стр 46. (описујући пре читања време и
околности у којима су се ово двоје младих људи дружили).
Урадити задатке из „Мале школе писања“ (задатак стр. 47.)
Припремити се за час граматике (понети уџбеник, радну свеску и
свеску).

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 42
Наставна тема

Снови

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Aнализа домаћег задатка: писмени састав

Тип часа

Утврђивање

Циљ часа

Анализирање домаћег задатка.

Образовни задаци

Функционални задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Читање задатка и слушање мишљења наставника и ученика.
Активно учествовање у коментарисању задатака другова из
одељења.
Развијање смисла и способности за правилно, течно,
економично и уверљиво писмено изражавање.
Оспособљавање ученика за успешно служење књижевним
језиком у свим његовим видовима.
Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код
ученика.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине
(уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни
текст, који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене
пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове
деловима текста

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, стваралачка

Наставна средства

Вербална, домаћи радови ученика, празни листови

Корелација

Језик, књижевност

Иновације
Литература за
наставнике

Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик –
радна свеска за пети разред, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(до 5 минута)

Главни део часа
(око 30 минута)

Наставник објашњава ученицима на који начин треба да
прате читање састава на часу – да треба да бележе своја
запажања док други ученик чита, како би лакше организовали
своје излагање о прочитаном саставу.
Ученици читају саставе.
Након сваког прочитаног рада, следи дискусија у којој остали
ученици, уз помоћ наставника, излажу своја запажања,
аргументују ставове.
Аутори састава треба да се укључе у расправу.

Завршни део часа
(око 10 минута)
За наредни час

Разговор о тешкоћама на које су ученици наилазили при
писању састава, као и о начинима за њихово превазилажење.
Наставник предлаже ученицима да се за следећи час подсете
падежа које су до сада савладали.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за часброј 43
Наставна тема

Снови

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Датив

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Облици рада

Усвајање новог знања о падежима – датив.
Уочавање и запажање законитости у вези са деклинацијом и падежима.
Усвајање знања о дативу: датив као зависни падеж, датив са значењем
правца и намене, датив у служби прилошке одредбе за место и неправог
објекта. Активно учествовање у примењивању наученог на одговарајућим
примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о падежима.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са облицима
речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик
променљиве речи
СЈ.3.3.6. познаје главна значења падежа
СЈ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми
Фронтални, индивидуални, рад у пару

Наставне методе

Дијалошка, демонстративна

Наставна средства

Граматике (стр. 62–65), свеске, Радне свеске (стр. 30–31)

Корелација

Језик, језичка култура

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

Литература за
ученике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика, Креативни
центар, Београд, 2010.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна свеска за
пети разред, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 10 минута)

Ученици се подсећају шта је деклинација и обнављају основна значења и
функције номинатива и генитива помоћу задатих вежбања у Радној свесци.

Главни део часа
(око 25 минута)

Ученици организовани за рад у пару треба да подвуку речи које означавају
правац или циљ кретања у одломку из бајке Аждаја и царев син. Ученици кроз
примере закључују да су подвучене речи у дативу.
Наставник пише на табли да датив који има значење правца казује КА КОМЕ
или КА ЧЕМУ је усмерено кретање. Закључујемо да такав датив означава циљ
или правац кретања. Датив се може употребљавати са предлозима или без
њих, а предлози који се користе уз датив су к(а), према, упркос, насупрот. Тако
употребљен датив у реченици ће имати службу прилошке одредбе за место.
Примери: На часу су се сви окренули ка наставнику. Пловимо према ушћу двеју
река.
Датив може имати и значење намене и тада показује КОМЕ или ЧЕМУ је
нешто намењено. Датив се у овим случајевима користи без предлога и има
службу неправог објекта. Примери: Купила сам поклон мајци. Све смо
објаснили разредној.
Ученици се подсећају да је датив трећи падеж. Добија се на питање КОМЕ?
ЧЕМУ? Означава правац кретања или намену и може да стоји са предлозима
или без њих.
Наставник задаје вежбу у којој ученици у реченицама треба да додају именске
речи у дативу:
Обрадовали смо се............................................(рођенданска честитка);
Купили смо поклон ............................................................ (моја бака);
Пожурили смо према ...............................................

(градска библиотека)

Након урађене вежбе, ученици међусобно прегледају радове и усмено излажу
тачне одговоре.
Завршни део
часа
(до 10 минута)

Наставник задаје задатак: Од датих речи написати облике за номинатив,
генитив и датив једнине и множине: име, мајка, дугме, бицикл, пећ, ствар, небо,
ђак. Такође, у наведном одломку Небеске реке могу да подвуку речи у
номинативу, генитиву и дативу и да одреде значење и службу подвучених речи:
Преко читавог неба, сва блистава, као шарени лук, путовала је мала река. Један
крај лука дотицао је врх планине, други је нежно зарањао у море, али она сама
није припадала ни планини ни мору. Била је небеска река. Назвали су је дуга.
Домаћи задатак: урадити вежбања у Радној свесци на стр. 30-31.

За наредни час

Понети Граматику и обновити номинатив, генитив и датив.

Напомене

Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за часброј 44
Наставна тема

Снови

Наставна област

Језик
Да поновимо: падежи, вежбе

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа
Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације

Литература за
наставнике

Обнављање, утврђивање
Обнављање и утврђивање знања о падежима.
Уочавање различитих облика исте речи у примерима.
Повезивање усвојеног знања о именским речима са падежима.
Активно учешће у осмишљеним активностима.
Постепено и систематично упознавање граматике српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о падежима.
Овладавање нормативном граматиком српског језика.
Остваривање континуитета у граматичким вежбама.
Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
Оспособљавање ученика за усвајање градива потребног у
свакодневним приликама.
Неговање истраживачког духа и радозналости код ученика
према законитостима матерњег језика.
СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са
облицима речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да
одреди облик променљиве речи
СЈ.3.3.6. познаје главна значења падежа
СЈ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми

Фронтални, индивидуални, рад у пару
Текстуална, дијалошка
Граматике, свеске, наставни листић
Језик, језичка култура
1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад,
2007.
2. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног
језика, Креативни центар, Београд, 2010.
3. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод
за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна
свеска за пети разред, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 15 минута)

У уводном делу часа наставник усмено проверава колико
су ученици усвојили из претходно пређеног градива које се
односи на падеже, појмове деклинација, зависни и
независни падежи, основна значења падежа. Ученици могу
да се служе табелама датим у уџбенику.
Осим тога, наставник проверава како су ученици разумели
и урадили вежбања из Радне свеске.

Главни део часа
(око 20 минута)

Ученици, организовани за рад у пару, раде вежбе са
наставних листића које им је наставник поделио на почетку
часа.

Завршни део часа
(до 10 минута)

Ученици излажу и образлажу своја решења, наставник
коригује и допуњује њихове одговоре.

За наредни час

Понети Читанке.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:
Школска година:

Наставни предмет:
Српски језик
Датум реализације:

Разред и одељење:
V
Име и презиме наставника:

Припрема за час број 45 и 46
Наставна тема

Снови

Наставна област
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Књижевност
Житије Ајдук Вељка Петровића, Вук С. Караџић
Обрада одломка
Анализа житија. Уочавање одлика житија као књижевне врсте.
Усвајање књижевнотеоријских појмова (житије,биографија и
портрет у књижевном делу, књижевни лик, карактеризација
ликова).
Активно учествовање у анализи.
Развијање способности за поступну анализу уметничког дела
Увођење у карактеризацију лика.
Развијање свести о културној историји српског народа.
Уважавање највећих животних вредности на примеру
књижевног лика који је стваран према историјским подацима,
на основу знања о јунаку националне историје

Образовни задаци
Функционални
задаци
Васпитни задаци

Образовни стандарди

CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у
себи
CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према
датим критеријумима
CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основу
њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (једноставни
случајеви)
CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених
програмом V разреда) са именима аутора тих дела
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив,
тему, фабулу, време и место радње, лик
CJ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања:
„летимично читање“ (ради брзог налажења одређених информација);
читање „с оловком у руци“ (ради учења, ради извршавања различитих
задатака, ради решавања проблема); читање ради уживања
CJ.2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: биографију
CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту:
приповедање, описивање, дијалог

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације

Фронтални, индивидуални, рад у пару, групни рад
Текстуална, дијалошка, монолошка
Читанке (стр. 48–53), свеске, књига
Језик, језичка култура, историја

Литература за
наставнике

1. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
2. Јован Дретић, Историја српске књижевности
1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука, Београд,
2013.

Литература за
ученике

Ток часа
Уводни део
часа
(15 минута)

Главни део
часа
(25 минута)

Завршни део
часа
(5 минута)

За наредни час

Локализација подразумева увођење ученика у историјске прилике у
Србији у време Првог српског устанка.
Наставник објашњава појмове: биографија и житије.
Говори о значају и величини једног од највећих јунака Првог српског
устанка представљеном у овом делу
Разговор о теми – Велике личности Српске историје.
Наставник ће подсетити на основна обележја народне књижевности
као и на однос народне и ауторске књижевности. Говориће о увођење
народног језика у ауторску књижевност и о значају народног језика
који Вук Караџић, целокупним својим радом, уводи у књижевност.
Наставник ће изражајно прочитати одломак из читанке. (обавезно је
тумачење непознатих речи)
Ученици ће говорити о својим утисцима, изнеће своја запажања и
размишљања у вези са прочитаним одломком.
Након читања ученици ће покушати да у кратким цртама препричају
прочитани одломак.
Радећи у пару, враћају се на текст и састављају план текста.
Ученици представљају своје радове.
Други час
Ученици ће се припремити за анализу лика.
Они ће покушати да објасне како су доживели, замислили лик Хајдук
Вељка Петровића. Обележиће у тексту део који се може означити као
портрет. Наставник ће подсетити ученике шта књижевни портрет
садржи (који су елементи портретисања књижевног лика).
Елементе портрета ученици записују у три групе (спољашњи изглед,
карактерне особине, однос према другим ликовима) – рад у групи.
Наставник даје смернице које ће ученике водити у анализи лика.
(Навести квалитете и мане Хајдук Вељка Петровића и уочити са ким
Вук Караџић пореди лик Вељка Петровића. Обратити пажњу на однос
наратора према лику великог јунака.)
Анализа композиције, уочавање већих целина у прочитаном одломку
(израда плана текста).
Посебну пажњу обратиће на опис погибије Хајдук Вељка Петровића.
Уочавање теме, идеје и поруке прочитаног одломка.
Наставник ће подсетити на књижевнотеоријске појмове:
биографија, житије, епска песма, јунак, портрет.
Кратким квиз питањима наставник наводи ученике да се поново баве
анализом лика Хајдук Вељка и прочитаног одломка.
Припрема за квиз подразумева:
– подсећањем на фабулу прочитаног одломка;
– понављањем књижевнотеоријских појмова које су ученици усвојили
на часу;
– подсећање на биографске податке о аутору Вуку С. Караџићу;
– прикупљање историјских чињеница о Хајдук Вељку;
Ученици добијају задатак да за следећи час покушају да напишу
портрет неке историјске личности – користећи се историјским
подацима и, по могућности, сећањима савременика.

Напомене
Коментар
наставника
У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час брoj 47
Наставна тема

Снови

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Aнализа домаћег задатка: писмени састав

Тип часа

Утврђивање

Циљ часа

Анализирање домаћег задатка.

Образовни задаци

Читање задатка и слушање мишљења наставника и ученика
Активно учествовање у коментарисању задатака другова из
одељења.

Функционални
задаци

Развијање смисла и способности за правилно, течно,
економично и уверљиво писмено изражавање.
Оспособљавање ученика за успешно служење књижевним
језиком у свим његовим видовима.

Васпитни задаци

Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код
ученика.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.

Образовни стандарди

CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине
(уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни
текст, који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене
пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове
деловима т

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, стваралачка

Наставна средства

Вербална, домаћи радови ученика, празни листови

Корелација

Језик, књижевност

Иновације

Литература за
наставнике

Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике

Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука, Београд,
2013.

Ток часа
Уводни део часа
(до 5 минута)

Главни део часа
(око 30 минута)

Наставник објашњава ученицима на који начин треба да
прате читање састава на часу – да треба да бележе своја
запажања док други ученик чита, како би лакше организовали
излагање о прочитаном саставу.
Ученици читају саставе.
Након сваког прочитаног рада, следи дискусија у којој остали
ученици, уз помоћ наставника, излажу своја запажања,
аргументују ставове.
Аутори састава треба да се укључе у расправу.

Завршни део часа
(око 10 минута)

Разговор о тешкоћама на које су ученици наилазили при
писању састава, као и о начинима за њихово превазилажење.
Ученици размењују искуства о томе колико им је разговор на
претходном часу помогао да савладају задатак.

За наредни час

Наставник предлаже ученицима да за следећи час размисле о
томе на које све начине могу да обогате свој речник.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час брoj 48
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Језичка култура

Наставна
јединица

Техника израде писменог задатка (стилске вежбе: припрема за
први писмени задатак)

Тип часа

Утврђивање

Циљ часа
Образовни задаци

Упознавање ученика са техником израде писменог задатка (са
израдом плана састава, са могућностима и начинима богаћења
речника. Стилска вежба која ће их припремити за писмени задатак)
Израда плана састава као припрема за први писмени задатак.
Савладавање вежби које би могле да помогну ученицима да лакше и
боље пишу.

Функционални
задаци

Оспособљавање ученика за прецизно, маштовито и стилски коректно
писано изражавање.

Васпитни задаци

Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код ученика.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.

Образовни
стандарди

CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни
текст и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и
завршни део текста)
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је
јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе;
одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, стваралачка, текстуална

Наставна
средства

Свеске

Корелација

Језик, књижевност

Иновације

Коришћење игре писања приче на основу задатих речи

Литература за
наставнике

1. Павле Ћосић и сарадници, Речник синонима и тезаурус српског језика,
Корнет, Београд, 2007.
2. Речик српскохрватскога књижевног језика, Матица српска, Нови Сад
3. Милан Шипка, Иван Клајн, Речник страних речи и израза, Прометеј,
Нови Сад

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика –
српски језик и језичка култура са вежбањима за пети разред
основне школе, Едука, Београд, 2013.
2. Павле Ћосић и сарадници, Речник синонима и тезаурус српског
језика, Корнет, Београд, 2007.

Ток часа
Уводни део часа
(до 10 минута)

У уводном делу часа наставник са ученицима разговара о томе
колико им је важно да напишу добар састав и о томе на које проблеме
најчешће наилазе при писању. Најављује да ће тема часа бити
техника писања, упућујући их на то да за добро писање није важна
само инспирација, већ и прецизно сачињен план. Осим тога, скреће
им пажњу на то да је неопходно да непрестано читају и богате свој
речник.Такође, прецизно изражавање је веома важно за комуникацију.
Наставник разговара са ученицима о томе који су, по њиховом
мишљењу, најефикаснији начини за богаћење речника. Предлаже им
неколико метода (читање, учење нових речи из речника,
проналажење синонима и друге игре речима) и наглашава да су за
богаћење речника пресудни континуитет и истрајност.

Главни део часа
(око 30 минута)

Наставник чита ученицима пример једног састава из Граматике.
Ученици анализирају текст, налазе предности и недостатке тог
састава. Уочавају план по ком је писан. (15 минута)
Ученици састављају план свог могућег састава, читају га и
образлажу.

Завршни део часа
(око 5 минута)
За наредни час

Ученици изводе резиме часа.
Наставник подсећа ученике да ће следећег часа имати први
писмени задатак.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час брoj 49
Наставна тема

Снови

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Први школски писмени задатак

Тип часа

Провера

Циљ часа

Провера степена савладаности вештина везаних за писано
изражавање.

Образовни задаци

Усавршавање ученика у области писаног изражавања.

Функционални
задаци

Оспособљавање ученика за јасан, концизан и кохерентан писани
израз.

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код уч.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине
(уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни
текст, који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене
пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове
деловима текста

Облици рада

Индивидуални

Наставне методе

Стваралачка, текстуална

Наставна средства

Вежбанке

Корелација

Језик, књижевност

Иновације
Литература за
наставнике
Литература за ученике

1. Иван Клајн, Речник језичких недоумица, Прометеј, Нови Сад
2. Милан Шипка, Култура говора, Прометеј, Нови Сад, 2008.
године
Правопис српскога језика, Митар Пешикан, Јован Јерковић,
Мато Пижурица, Матица српска, Нови Сад, 2010.

Ток часа
Уводни део часа
(до 5 минута)

Наставник даје ученицима основна упутства за израду првог
писменог задатка – којим писмом треба да пишу, како да
организују простор у вежбанци, на шта треба да обрате пажњу
када је реч о форми задатка...
Наставник исписује на табли теме за писмени задатак. Пожељно
би било понудити ученицима избор између неколико тема.
Теме могу бити везане за градиво из области књижевности (лик
Хајдук Вељка, о домовини, комично у Кирији), а могуће је
предложити и неку од ,,слободних” тема (Мој сан, Необичан
подухват, На клупи)
Наставник објашњава шта се од ученика очекује у оквиру сваке
теме. Ученицима је дата могућност да поставе питања на почетку
часа, како касније не би ометали друге.

Главни део часа
(око 35 минута)

Ученици пишу саставе у вежбанкама.

Завршни део часа
(до 5 минута)

Ученици завршавају саставе и предају вежбанке наставнику.

За наредни час

Ученици треба да се подсете претходног градива о падежима,
поготово онога што они означавају, као и њихове реченичне
службе.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 50
Наставна тема

Снови

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Акузатив

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Усвајање новог знања о падежима – акузатив.

Образовни задаци

Уочавање и запажање законитости у вези са деклинацијом и падежима.
Усвајање знања о акузативу: акузатив као зависни падеж, акузатив у
служби правог и неправог објекта. Активно учествовање у
примењивању наученог на одговарајућим примерима.

Функционални
задаци

Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о падежима.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).

Васпитни задаци

Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.

Образовни стандарди

СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са
облицима речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди
облик променљиве речи
СЈ.3.3.6. познаје главна значења падежа
СЈ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, демонстративна, монолошка

Наставна средства

Граматике (стр. 66–70), свеске

Корелација

Језик, језичка култура

Иновације
Литература за
наставнике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)

Главни део часа
(око 25 минута)

Наставник најпре разговара са ученицима о томе шта је деклинација.
Ученици се подсећају падежа у српском језику, са посебним освртом на
номинатив, генитив и датив. Наставник пише на табли падеже у
српском језику и пише реч коју ће ученици променити по падежима:
кућа.
Наставник исписује на табли примере из Граматике: Румунски
крадљивци стоке нису могли да открију дечаке. Сваки дечак је имао
брицу. Наставник поставља ученицима питања: КОГА нису могли да
открију? И ШТА је имао сваки дечак? Ученици подвлаче речи дечаке и
брице као одговор на постављено питање. Ученици уз помоћ наставника
закључују да акузатив има значење предмета радње, односно
означава биће, предмет или појаву на које прелази радња глагола уз које
стоје (открити дечаке, имати брицу).
Наставник напомиње да је акузатив зависни падеж који се добија на
питање КОГА? ШТА? Објашњава да овај падеж има значење предмета
радње (може означавати трпиоца радње).
Акузатив се може користи са предлозима и без предлога: Михајло
Пупин је целог живота мислио на своју мајку. Често је гледао у небо.
Они нису могли чути наше сигнале.
Именска реч у акузативу без предлога има службу правог објекта у
реченици: Дечаци су слали сигнале; а са предлозима има службу
неправог објекта: Никада није заборављао на своје обавезе.

Завршни део часа
(до 12 минута)

Ученици раде 1. и 2. вежбу из Граматике на страни 68. Наставник
објашњава у којим случајевима акузатив може имати исти облик као и
генитив и номинатив.
За домаћи задатак урадити вежбе у Радној свесци на стр. 31-32.

За наредни час

Припремити се за анализу писменог задатка.

Напомене

Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час брoj 51
Наставна тема

Снови

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Анализа првог школског писменог задатка

Тип часа

Утврђивање

Циљ часа

Анализирање првог писменог задатка.

Образовни задаци
Функционални
задаци
Васпитни задаци

Образовни стандарди

Читање задатка и слушање мишљења наставника и ученика.
Активно учествовање у коментарисању задатака другова из
одељења.
Развијање смисла и способности за правилно, течно, економично
и уверљиво писмено изражавање.
Оспособљавање ученика за успешно служење књижевним
језиком у свим његовим видовима.
Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код уч.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине
(уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни
текст, који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене
пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове
деловима текста

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, стваралачка, текстуална

Наставна средства

Ученички радови у вежбанкама

Корелација

Књижевност, језик

Иновације

Организовање часа анализе писменог задатка у виду дебате.

Литература за
наставнике

1. Иван Клајн, Речник језичких недоумица, Прометеј, Нови Сад
2. Милан Шипка, Култура говора, Прометеј, Нови Сад, 2008.
године

Литература за ученике

1. Правопис српскога језика, Митар Пешикан, Јован Јерковић,
Мато Пижурица, Матица српска, Нови Сад, 2010.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(до 10 минута)

Наставник укратко и уопштено анализира успех ученика
остварен на првом писменом задатку, истиче најчешће грешке и
слабости (уколико је реч о честим правописним грешкама,
потребно их је записати на табли), похваљује напредак и добра
решења.
Наставник даје вежбанке ученицима, они имају могућност да
погледају оцену и коментаре наставника, а затим уписује оцене у
дневник.

Главни део часа
(око 30 минута)

Ученици читају радове. Након сваког прочитаног рада, следи
дискусија у којој остали ученици, уз помоћ наставника, излажу
своја запажања, аргументују ставове. Аутори састава треба да се
укључе у расправу. Било би добро и да истакну потешкоће које су
имали у писању.
Могуће је организовати расправу у виду дебате, где ће се
супротставити ученици који имају опречна мишљења – треба
охрабрити аргументовану дискусију и из ње ,,извући” (можда чак
и записати на табли) закључке који могу бити свима од користи
при наредном писању састава.

Завршни део часа
(до 5 минута)

Ученици сумирају искуства са другог писменог задатка и
повезују оно што су научили у току припреме са резултатима које
су остварили.

За наредни час

Ученици треба да размисле о другачијим решењима које ће
применити приликом исправке писменог задатка.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 52
Наставна тема

Снови

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Исправка првог школског писменог задатка

Тип часа

Утврђивање

Циљ часа

Исправљање грешака у првом писменом задатку.

Образовни задаци

Поновно писање писмених задатака, уз исправљање грешака и
проналажење нових решења.

Функционални
задаци

Развијање смисла и способности за правилно, течно, економично
и уверљиво писмено изражавање.
Оспособљавање ученика за успешно служење књижевним
језиком у свим његовим видовима.

Васпитни задаци

Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код уч.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.

Образовни стандарди

CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине
(уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни
текст, који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене
пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове
деловима текста

Облици рада

Индивидуални

Наставне методе

Стваралачка, текстуална

Наставна средства

Ученички радови у вежбанкама

Корелација

Књижевност, језик

Иновације
Литература за
наставнике

1. Иван Клајн, Речник језичких недоумица, Прометеј, Нови Сад
2. Милан Шипка, Култура говора, Прометеј, Нови Сад, 2008.
године

Литература за ученике

1. Иван Клајн, Речник језичких недоумица, Прометеј, Нови Сад
2. Правопис српскога језика, Митар Пешикан, Јован Јерковић,
Мато Пижурица, Матица српска, Нови Сад, 2010.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(до 5 минута)

Наставник даје ученицима основна упутства за писање исправка
писменог задатка.
Уколико је потребно, наставник на табли пише лекторске
знакове који су, евентуално, коришћени у исправљању ученичких
радова. Објашњава ученицима шта који од њих означава и на који
начин да исправе грешке.
Наставник даје посебна упутства у вези са стилским грешкама и
сугерише ученицима како да избегну неке од најчешћих слабости
ученичких радова (започињање реченице заменицом ја, учестало
понављање истих или сличних речи или израза, плеоназми,
предуге и конфузне реченице).

Главни део часа
(око 35 минута)
Завршни део часа
(до 5 минута)
За наредни час

Ученици пишу исправак. Наставник им индивидуално помаже
да пронађу одговарајућа решења и успешније обликују реченице.
Ученици завршавају писање исправка. Разговор у којем ученици
самовреднују сопствене саставе у односу на прошлогодишње.
Ученици треба да се подсете онога што знају о падежима и да
понесу Граматике и Радне свеске.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 53
Наставна тема

Снови

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Вокатив

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Усвајање новог знања о падежима – вокатив.

Образовни задаци

Уочавање и запажање законитости у вези са деклинацијом и падежима.
Усвајање знања о акузативу: вокатив као независни падеж, говорна
улога вокатива, вокатив који служи за дозивање, скретање пажње,
обраћање. Активно учествовање у примењивању наученог на
одговарајућим примерима.

Функционални
задаци

Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о падежима.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни
текст представља предложак за граматичка вежбања).

Васпитни задаци

Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.

Образовни стандарди

СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са
облицима речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди
облик променљиве речи
СЈ.3.3.6. познаје главна значења падежа
СЈ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, демонстративна, монолошка

Наставна средства

Граматике (стр.71–75), свеске, Радне свеске

Корелација

Језик, језичка култура

Иновације

Литература за
наставнике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад,
2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна
свеска за пети разред основне школе, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)

На почетку часа наставник са ученицима проверава да ли су
добро разумели и решили задатке из Радне свеске, а потом
најављује тему часа.

Главни део часа
(око 25 минута)

Наставник чита одломак из романа Доживљаји мачка Тоше
Бранка Ћопића који се налази у Граматици. Ученицима задаје
задатак да подвуку речи којима се чича Триша обраћа своме
мачку. Поставља им питање којим се интерпункцијским знаком
писац послужио у назначеној реченици.
Наставник објашњава да – када се обраћамо некој особи, некој
појави или неком предмету – користимо падеж који се назива
вокатив и који служи за дозивање или обраћање. Тај падеж се у
писању увек одваја запетама.
Пишу се примери за вокатив на табли:
Хајде, разбојниче један!
Еј, Тошо, Тошо, црни друже, зар код толико мипа у млину...
Шта је ово, побратиме!
Ученици уз наставникову помоћ закључују да у реченици реч у
вокативу можемо да изоставимо, а да реченица не изгуби своје
значење.
Закључујемо на часу да је вокатив падеж који има искључиво
говорну улогу и да служи за дозивање, скретање пажње,
обраћање. Пошто његово присуство у реченици није обавезно,
вокатив нема службу у реченице. Вокатив је и независни
падеж, који увек стоји самостално па се уз њега не користе
предлози.

Завршни део часа
(до 12 минута)

Ученици раде 3. вежбу у Граматици и наставник им посебно
скреће пажњу на употребу вокатива у народним епским песмама,
који у многим ситуацијам има службу субјекта у реченици, а
употребљен је његов облик из версификацијских разлога (због
епског десетерца).
За домаћи задатак урадити вежбања из Радне свеске на стр. 33.

За наредни час

Понети Читанку.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 54
Наставна тема
Наставна област
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа
Образовни задаци

Функционални задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

Снови
Књижевност
Хајдуци, Бранислав Нушић
Обрада
Обрада лектире.
Активно учествовање у анализи.
Усвајање појмова: епика, роман, облици изражавања
(нарација, дескрпција, дијалог, монолог...) портрет у
књижевном делу, карактеризација ликова.
Развијање способности за самостално читање, разумевање,
тумачење и за поступну анализу уметничког дела.
Оспособљавање за анализу ликова у роману.
Оспособљавање ученика за процењивање прочитаног дела.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика
Неговање језичке културе ученика.
CJ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов,
поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор,
поговор); препознаје цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени
део текста
CJ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно
исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.)
и извoди закључак заснован на једноставнијем тексту
CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком
тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему,
фабулу, време и место радње, лик...)
СЈ. 1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела
CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном
тексту, разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га
образлаже, повезује књижевноуметничке текстове са другим текстовима
који се обрађују у настави

Фронтални, индивидуални, групни
Дијалошка, монолошка, демонстративна, метода самосталних
ученичких радова
Роман Хајдуци Бранислава Нушића, дневник читања
Језик, језичка култура, историја
М. Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике:

1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука, Београд,
2011.
2. www.ask.rs/ASK_EN_AzbucnikDela.aspx
3. Хајдуци, Бранислав Нушић (издање није битно, мада би било добро када
би школска библиотека имала макар једно издање Креативног центра, због
додатака у књизи )
4. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(до 10 минута)

Главни део часа
(25 минута)

Завршни део часа
(10 минута)

За наредни час
Напомена
Коментар наставника

Наставник ће приближити биографске податке о писцу
(живот и дело Бранислава Нушића). Пожељно је да за овај час
припреми и неку увеличану фотографију Бранислава
Нушића.
Локализација, слика времена (историјске и друштвене
прилике обухваћене романом).
Наставник ће мотивисати ученике да прецизно објасне
наслов романа повезујући га са темом дела. Ученици ће
испричати шта знају (историјски) о хајдуцима.
Ученици ће изразити своје утиске о роману (доживљајна
интерпретација).
Наставник ће мотивисати ученике да говоре о
најузбудљивијем (најзанимљивијем) одломку, оном по коме
ће памтити овај роман, дајући упутство да изабрани одломак
препишу за наредни час у свој дневник читања.
Анализираће хумор у роману и разговараће о деловима
романа који су их насмејали.
Наставник ће објаснити основне одлике романа као
књижевне врсте, очекујући од ученика да сами одреде ком
књижевном роду припада роман.
Подсетиће на појам – приповедач у књижевном делу.
Разговараће о лику приповедача и његовој улози у роману.
Објасниће његов однос према испричаним догађајима, његов
однос према школи.
Ученици ће покушати да што сажетије прикажу фабулу
романа.
Наставник ће им помоћи да у роману уоче важне целине .
Покушаће да напишу по једну реченицу и тако уоче основне
елементе фабуле који су засновани на драмском развоју
радње.
Наставник ће најпре објаснити појмове : увод, заплет,
кулминација, перипетија, расплет и епилог.
Наставник ће подсетити ученике које су то основни начини
изражавања у књижевном делу.
Ученици проналазе примере дескрипције, нарације,
дијалога, монолога.
Свака група представља лик чију је анализу требало да
припреми.
Припремити драматизацију одабраног одломка из романа.

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 55 и 56
Наставна тема

Снови

Наставна област
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Књижевност
Хајдуци, Бранислав Нушић
Обрада
Обрада лектире
Усвајање појмова: епика, роман, облици изражавања (нарација,
дескрипција, дијалог, монолог...) портрет у књижевном делу,
карактеризација ликова.
Оспособљавање ученика за анализу књижевног дела.
Оспособљавање ученика за читање, разумевање и тумачење
књижевног дела.
Оспособљавање за анализу ликова у роману.
Оспособљавање ученика за процењивање прочитаног дела.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
Неговање језичке културе ученика

Образовни задаци

Функционални задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

CJ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов,
поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор,
поговор); препознаје цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени
део текста
CJ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане
односе (временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди
закључак заснован на једноставнијем тексту
CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком
тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему,
фабулу, време и место радње, лик...)
СЈ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела
CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном
тексту, разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га
образлаже, повезује књижевноуметничке текстове са другим текстовима
који се обрађују у настави

Облици рада

Фронтални, групни рад

Наставне методе

Текстуална, дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна средства

Хајдуци Бранислава Нушића, свеска, фотографије

Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

Језик, историја, ликовна култура

Литература за
ученике

Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
1.Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
београд, 2011.
2.Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа

Према истраживачким задацима које је наставник раније поделио
ученицима, ученици су се поделили у групе. У уводном делу часа, у
виду сасвим кратких излагања, 1. група представља кључне моменте
из биографије писца, наводи најзначајнија његова дела и важност коју
она имају за српску књижевност (посебно комедиографски рад); 2.
група излаже о хајдуцима као друштвено-историјској појави, о начину
њиховог живота, о борби и улози коју су имали у нашој историји;
3. група представља фабулу романа; 4. група говори о одликама
хумористичког романа за децу, о природи хумора у Нушићевом
роману; 5. група приказује ликовне портрете јунака романа које је
унапред припремила.

Главни део часа

Први час
Свака група извлачи на папирићу по један лик чију карактеризацију
треба да уради, наводећи што више примера из романа (ученици треба
да пронађу и припреме одломке из романа којима ће аргументовати
сваку тврдњу). Заједничким радом треба да припреме што потпунију
анализу лика, коју ће започети представник групе, а наставити остали
чланови. Једна група ће добити задатак да наброји и анализира све
споредне ликове.
Наставник даје кратке смернице, шта се очекује да ученици изнесу у
представљању лика.Објасниће им како да протумаче психолошки
развој ликова пратећи их кроз роман. Ученици се упућују на
размишљање и заједнички рад.
Други час
На основу упутстава која су добили од наставника ученици су за
овај час припремили драматизацију одабраног одломка.
Овај час се може организовати за ширу публику, наставник може да
позове колеге, школског педагога и психолога.
Након драмских сцена наставник ће отворити дискусију. Ученици
говоре о томе који лик и која сцена су најуспешније представљени.

Завршни део
часа

Понављање, кроз разговор, враћање на основне елементе анализе
прочитаног романа. Читање ученичких бележака из дневника читања.

За наредни час

Ученици добијају задатак да за наредни час припреме стрип или
цртеж (илустрацију) на основу прочитаног романа.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 57
Наставна тема

Снови

Наставна област
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Језик
Инструментал
Обрада
Усвајање новог знања о падежима – инструментал.

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди
Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

Литература за
ученике

Уочавање и запажање законитости у вези са деклинацијом и падежима.
Усвајање знања о инструменталу: инструментал са значењем средства и
друштва. Инструментал у функцији атрибута и прилошких одредаба.
Активно учествовање у примењивању наученог на одговарајућим
примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о падежима.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са облицима речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик
променљиве речи
СЈ.3.3.6. познаје главна значења падежа
СЈ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми

Фронтални, индивидуални
Дијалошка, монолошка, демонстративна
Граматике (стр.76–81), свеске, Радне свеске (стр. 34–35)
Језик, језичка култура
1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна свеска
за пети разред основне школе, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део
часа
(око 5 минута)

На почетку часа наставник најављује тему часа и пише на табли
реченицу чијом ће анализом увести ученике у основна значења
инструментала:
Петар се са својим другом Милошем возио бициклом.
Ученици ће – на основу питања С КИМ? и ЧИМЕ? – закључити да су
у питању значења друштва (С КИМ? – са својим другом Милошем) и
средства (ЧИМЕ – бициклом).

Главни део
часа
(око 35 минута)

Наставник чита пример из романа Хајдуци Бранислава Нушића који
се налази у Граматици: А није он био лењ само при дизању из постеље,
него чак и код разговора. Мораш клештима да му вадиш речи из уста.
Поставља питање ученицима Чиме мораш да му вадиш реч из уста? Из
овог пренесеног казивања ученици закључују да клештима означава
средство помоћу ког се нешто ради.
Наставник објашњава да се инструментал са значењем средства
добија на питање ЧИМЕ? И увек се користи без предлога. Пишу се
примери на табли:
Клин се клином избија.
Ко тебе каменом, ти њега хлебом.
Руке је умазала машћу.
Ученицима се даје задатак да у наредним примерима утврде какво
још зачење може да има инструментал:
Ушла је у школу с кишобраном у руци. (присуство а не друштво)
Волим с мудрим плакати него са лудим певати.
На море смо ишли са друштвом.
Ученици закључују да инструментал може имати и значење
друштва и да се тада добија на питање С(А) КИМ? и увек се јавља са
предлогом С/СА.
Поред свог основног значења средства и друштва, инструментал
може имати и квалитативно, описно значење са функцијом атрибута
(Појавила се краљица са црном косом). Али и значење места, времена
и начина и службу прилошких одредаба (Недељом кампујемо.
Састајемо се пред библиотеком. С нестрпљењем очекујем твој
долазак).

Завршни део
часа
(до 5 минута)

Подсећамо се да је инструментал шести падеж, који има основно
значење средства и друштва. Јавља се уз предлоге с(а), за, под, пред,
над, међу и може се јављати са њима и без њих. У реченици може
имати службу неправог објекта, атрибута, прилошке одредбе за место,
време, начин...
За домаћи задатак урадити вежбања из Радне свеске на стр. 34–35.

За наредни час

Понети Граматику и Радну свеску.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 58
Наставна тема

Снови

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Локатив

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Усвајање новог знања о падежима – локатив.
Уочавање и запажање законитости у вези са деклинацијом и
падежима.
Усвајање знања о локативу: локатив са значењем места, времена,
начина вршења радње, као и предмета радње. Локатив у служби
прилошких одредаба и неправог објекта. Активно учествовање у
примењивању наученог на одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа
српског књижевног језика.
Утврђивање знања о падежима.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним
вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни
текст представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са
облицима речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди
облик променљиве речи
СЈ.3.3.6. познаје главна значења падежа
СЈ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми

Фронтални, индивидуални
Дијалошка, монолошка, демонстративна
Граматике (стр. 81–86), свеске, Радне свеске (стр. 36–37)
Језик, језичка култура
1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и језичка
култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука, Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна свеска за
пети разред основне школе, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)

Наставник разговара са ученицима о томе шта су ученици
научили о падежима и деклинацији на претходним часовима.
Подсећају се који су падежи зависни, а који независни.

Главни део часа
(око 25 минута)

Наставник подсећа ученике да је локатив зависни падеж и да
се добија на питање О КОМЕ? О ЧЕМУ? и да се овај падеж увек
корист са предлозима.
Пишу се следеће реченице на табли у којима ученици треба да
подвуку речи у локативу и да одреде њихово значење:
У школској учионици је било неколико механичких модела који су
ме интересовали.
Носили су ме на раменима и био сам јунак дана.
Ученици закључују да локатив може имати значење места и да
означава ГДЕ се врши радња исказана у реченици. У реченициама
акузатив са значењем места има службу прилошке одредбе за
место.
У примерима: Писали смо о „Хајдуцима“ Бранислава Нушића и
Читали смо о животу на пустом острву ученици уз помоћ
наставника закључују да локатив означава предмет разговора и
да тада у реченици има службу неправог објекта.
Поред значења места и предмета радње, локатив може
означавати и време и начин вршења радње о којој се говори.
Наставник своју тврдњу илуструје следећим примерима које пише
на табли:
Школска година почиње у септембру. (време)
Она увек све уради по задатим упутствима. (начин).
Подсећамо се да је локатив седми падеж који има основно
значење места и предмета разговора. Јавља се уз обавезне
предлоге о, у, на, по, при, према. Локатив се добија на питања О
КОМЕ? О ЧЕМУ? У реченици може имати службу неправог
објекта, прилошке одредбе за место, време и начин.

Завршни део часа
(до 12 минута)

Наставник задаје 5. и 6. вежбу из Граматике за рад на часу;
скреће ученицима пажњу на који начин да разликују локатив,
датив и инструментал у множини, и датив и локатив у једнини.
За домаћи задатак ученици треба да ураде вежбања у Радној
свесци, на стр. 36–37.

За наредни час

Понети Граматике, Радне свеске и свеске и припремити се за
час утврђивања.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 59
Наставна тема

Снови

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Да поновимо: падежи, вежбе

Тип часа

Обнављање, утврђивање

Циљ часа

Обнављање и утврђивање знања о падежима.

Облици рада

Уочавање различитих облика исте речи у примерима.
Повезивање усвојеног знања о именским речима са падежима.
Активно учешће у осмишљеним активностима.
Постепено и систематично упознавање граматике српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о падежима.
Овладавање нормативном граматиком српског језика.
Остваривање континуитета у граматичким вежбама.
Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
Оспособљавање ученика за усвајање градива потребног у
свакодневним приликама.
Неговање истраживачког духа и радозналости код ученика
према законитостима матерњег језика.
СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке
категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку
норму у вези са облицима речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да
одреди облик променљиве речи
СЈ.3.3.6. познаје главна значења падежа
СЈ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми
Фронтални, индивидуални, рад у пару

Наставне методе

Текстуална, дијалошка

Наставна средства

Граматике, свеске, Радне свеске (стр. 38–40)

Корелација
Иновације

Језик, језичка култура

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Литература за
наставнике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад,
2007.
2. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног
језика, Креативни центар, Београд, 2010.
3. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд,
2014.
3. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик –
радна свеска за пети разред основне школе, Едука, Београд,
2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 15 минута)

Главни део часа
(око 20 минута)
Завршни део часа
(до 10 минута)
За наредни час

У уводном делу часа наставник усмено проверава колико су
ученици усвојили из претходно пређеног градива које се
односи на падеже, појмове деклинација, зависни и независни
падежи, основна значења падежа. Ученици могу да се служе
табелама датим у уџбенику.
Ученици, организовани за рад у пару, раде вежбе из Радне
свеске на стр. 38–40.
Ученици излажу и образлажу своја решења, наставник
коригује и допуњује њихове одговоре.
Понети Читанке.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 60
Наставна тема

Снови

Наставна област

Књижевност

Наставна јединица

Вила зида град, народна лирска песма

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Обрада митолошке народне песме.

Образовни задаци

Усвајање књижевнотеоријских појмова (митолошка лирска
песма, народна бајка, мотиви).
Уочавање стилских вредности народне лирске песме и
уочавање песничких слика.

Функционални задаци

Оспособљавање ученика за самосталну анализу и
разумевање књижевног дела.

Облици рада

Развијање свести о значају и вредности народне
књижевности.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
СЈ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита
наглас и у себи
CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена
и ауторска књижевност)
CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику
и драму
CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани;
осмерац и десетерац)
CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у
књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја)
Индивидуални, фронтални, рад у пару

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна средства

Читанке, свеске, збирке народних лирских песама,
репродукције ликовних дела на којима су приказане виле

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Корелација
Иновације
Литература за
наставнике
Литература за ученике

Језик, ликовна култура
Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе,
Едука, Београд, 2011.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(10 минута)

Главни део часа
(30 минута)

Завршни део часа
(5 минута)

За наредни час

Наставник ће започети разговор о теми фантастика, и у
дијалогу са ученицима објасниће појам фантастике у књижевном
делу.
Објасниће улогу фантастике у народној књижевности и уводном
локализацијом припремити ученике за разумевање митолошке
песме.
Нагласиће сличност која постоји између ових народних лирских
песама и народне бајке.
Пожељно је да наставник покаже ученицима репродукције
словенских митолошких бића, репродукције вила и предела у
којима виле живе.
Наставник ће изражајно прочитати песму.
Ученици ће изнети свој доживљај песме, објасниће како
замишљају песничке слике. Описаће како изгледа град који је вила
саградила и каква су врата на њему. Наставник ће подсетити
ученике на мотив сличног таквог града којег се ученици можда
сећају, а који се појављује у неким бајкама.
Уочиће сличност митолошке песме и бајке.
На основу оног што из песме сазнајемо о вили ученици ће
извести закључак о вилинском свету приказаном у песми.
Ученици ће уочити основне мотиве у песми. Поделиће се у две
групе:
Анализом стилских вредности песме наставник ће скренути
пажњу на улогу персонификације.
Радећи у пару, ученици ће подвући стихове у којима уочавају ову
стилску фигуру.
Увођењем појма стални епитет наставник ће тражити од
ученика да подвуку сталне епитете у песми.
Ученици ће својим речима објаснити и разграничити појмове:
фантастично и реално, а затим ће (организовани за рад у пару)
разврстати основне мотиве које уочавају у овој песми у две групе:
а) Фантастични мотиви и б) Реалистички мотиви
Прочитаће из читанке запис из народних веровања о вилама,
након чега ће одабрати технику којом ће представити свој
доживљај света у коме живе виле (цртање стрипа или илустрације
инспирисане овом песмом).
Урадити задатке из „Мале школе писања“ (задатак стр. 61)
Припремити се за час књижевности.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 61
Наставна тема

Снови

Наставна област

Књижевност

Наставна јединица

Војевао Бели Виде, народна лирска песма

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Обрада обредне лирске народне песме.

Образовни задаци

Усвајање књижевнотеоријских појмова (обредна песма,
календарске песме, коледарске песме, стилске фигуре:
ономатопеја, епитет, хипербола).

Функционалн задаци

Оспособљавање ученика за разумевање народне
књижевности тачније – лирске народне поезије.

Васпитни задаци

Развијање свести о значају и вредности народне
књижевности.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.

Образовни стандарди

СЈ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита
наглас и у себи
CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и
ауторска књижевност)
CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и
драму
CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани;
осмерац и десетерац)
CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у
књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја)

Облици рада

Фронтални, рад у пару

Наставне методе

Текстуална, дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна средства

Читанке (стр. 62–63), свеске, књиге народних лирских песама,
филм/ПП

Корелација

Језик, језичка култура

Иновације
Литература за
наставнике

Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике

1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе,
Едука, Београд, 2011.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013

Ток часа
Уводни део часа
(10 минута)

Главни део часа
(25 минута)

Завршни део
часа
(10 минута)
За наредни час

Наставник ће кратком систематизацијом народне књижевности
припремити ученике за потпуније разумевање народног стваралаштва.
Увођењем у Вукову поделу народне поезије навешће значај и
појам обреда у народној књижевности и упознати ученике са
календарским и коледарским песмама. Разговором о старим
паганским веровањима у магијску моћ речи наставник ће припремити
ученике за разумевање обредне песме. (Пожељно је да наставник
прикаже неки филм о обичајима код Срба и лирским песмама које су
пратиле те обичаје.)
Наставник ће изражајно прочитати песму.
Ученици ће говорити о свом доживљају песме, како су замислили
Белог Вида. Наставник ће сликовито представити словенско
божанство (показати фотографије неких словенских митолошких
бића).
Ученици треба сами да уоче главне мотиве у песми – мотив
Видовог повратка и мотив радости животиња повратку господара.
Објасниће значење и симболику мотива коња и мотива голубова.
Анализираће употребу контраста (Бели Виде – клети Турци; Бели
Виде – Црни Угри)
Наставник ће објаснити појам коледарске песме и употребу
припева коледо – у овим песмама
Анализом стилских вредности песме наставник ће скренути пажњу
на улогу хиперболе.
Ученици ће објаснити улогу хиперболе у овој песми и подвући ће
стихове у којима уочавају преувеличавање.
Подсећањем на појмове епитет и стални епитет наставник ће
тражити од ученика да подвуку све епитете и стални епитет у песми.
(Ученици ове задатке раде у пару.)
Наставник ће објаснити појам ономатопеје, а ученици ће у краткој
провери записати што више речи за које сматрају да су настале
ономатопејски. (рад у пару)
У наставку анализе ученици ће одговарати на питања из Читанке.
Наставник ће прочитати неколико коледарских народних песама
које је припремио за овај час.
Урадити задатке из „Мале школе писања“ (задатак стр. 63).
Припремити се за час граматике (понети уџбеник, радну свеску и
свеску).

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за часброј 62
Наставна тема

Снови

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Да поновимо: падежи, утврђивање

Тип часа

Обнављање, утврђивање

Циљ часа

Обнављање и утврђивање знања о падежима.

Облици рада

Уочавање различитих облика исте речи у примерима.
Повезивање усвојеног знања о именским речима са падежима.
Активно учешће у осмишљеним активностима.
Постепено и систематично упознавање граматике српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о падежима.
Овладавање нормативном граматиком српског језика.
Остваривање континуитета у граматичким вежбама.
Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
Оспособљавање ученика за усвајање градива потребног у
свакодневним приликама.
Неговање истраживачког духа и радозналости код ученика
према законитостима матерњег језика.
СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке кате
горије променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму
у вези са облицима речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да
одреди облик променљиве речи
СЈ.3.3.6. познаје главна значења падежа
СЈ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми
Фронтални, индивидуални, рад у пару

Наставне методе

Текстуална, дијалошка

Наставна средства

Граматике, свеске, Радне свеске (стр. 41–42)

Корелација
Иновације

Језик, језичка култура

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Литература за
наставнике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад,
2007.
2. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
3. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик –
радна свеска за пети разред основне школе, Едука, Београд,
2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд,
2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 15 минута)

Главни део часа
(око 20 минута)
Завршни део часа
(до 10 минута)
За наредни час

У уводном делу часа наставник усмено проверава колико су
ученици усвојили из претходно пређеног градива које се односи
на падеже, појмове деклинација, зависни и независни
падежи, основна значења падежа. Ученици могу да се служе
табелама датим у уџбенику.
Ученици организовани за рад у пару раде вежбе из Радне
свеске на стр. 41–42.
Ученици излажу и образлажу своја решења, наставник
коригује и допуњује њихове одговоре.
Понети Читанке.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 63
Наставна тема

Снови

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Контролни задатак – падежи

Тип часа

Утврђивање – час израде контролног теста.

Циљ часа

Израда контролног задатка из морфологије – падежи.
Проверавање степена усвојености знања из области
морфологије: падежи и њихова значења; деклинација
именских речи.
Провера нивоа усвојености знања из морфологије.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа
српског књижевног језика.
Оспособљвање ученика за примену стеченог знања на
конкретним задацима.
Овладавање нормативном граматиком.
Оспособљавање ученика за ваљано служење српским
књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
Оспособљавање ученика за логичко схватање и приступање
тестирању свог знања и умења.
Уочавање значаја континуираног увежбавања наученог
градива и повремене провере знања.

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са
облицима речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да
одреди облик променљиве речи
СЈ.3.3.6. познаје главна значења падежа
СЈ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Текстуална, метода самосталних радова ученика

Наставна средства

Припремљени контролни задаци

Корелација

Језик, језичка култура

Иновације
Литература за
наставнике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
3. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик
и језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе,
Едука, Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.
3. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна
свеска за пети разред основне школе, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(до 5 минута)

Главни део часа
(око 35 минута)
Завршни део часа
(до 5 минута)
За наредни час

Наставник најављује тему часа и дели ученицима умножене
примерке теста из морфологије, А и Б групу. Скреће пажњу
ученицима на захтеве теста, и уколико је потребно, начине
решавања.
Ученици самостално раде тест.
Ученици приводе крају израду теста и предају радове
наставнику.
Ученици треба да понесу Читанке.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 64 и 65
Наставна тема

Снови

Наставна област

Књижевност

Наставна јединица

Обредне народне лирске песме

Тип часа

Обрада лектире

Циљ часа

Обрада лирских народних песама.

Образовни задаци

Утврђивање и проширивање знања о народној лирској песми.
Утврђивање књижевнотеоријских појмова (народна лирска
песма, обредне лирске песме – додолске, коледарске,
ђурђевске, народне лирске митолошке песме, мотив у
књижевноуметничком делу).
Уочавање стилских вредности песме (стилске фигуре –
поређење, метафора, хипербола, ономатопеја, контраст,
епитет, персонификација).

Функционални
задаци

Развијање интерпретативних способности за успешну
анализу лирике.

Васпитни задаци

Подстицање ученика на самостално анализирање.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.

Образовни стандарди:

CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела
(предвиђених програмом V разреда) са именима аутора тих
дела
CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и
ауторска књижевност)
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика и њихову међусобну повезаност
CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује
функцију стилских фигура у тексту
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и
аргументовано га образлаже

Облици рада

Фронтални, индивидуални, групни

Наставне методе

Текстуална, дијалошка, монолошка

Наставна средства

Књиге, дневници читања

Корелација

Језик, културна историја, етнологија

Иновације

Примена стрип технике у интерпретацији дела, снимање часа,
избор најаутентичнијег видео записа)

Литература за
наставнике

1. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод
за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
2. Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука
д.о.о.Београд
3. Преглед класификација усмених лирских песама (у књизи:
Муке по Макаренку / прилози наставном изучавању
књижевности) / Бранислав В. Бранковић, Зајечар – Књажевац,
1999.
4. Снежана Самарџија, Увод у усмену књижевност, Београд,
2007.

1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
Литература за ученике
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(до 5 минута)

Наставник ће подсетити на обележја лирских народних
песмама.
Поновиће да по начину свога настанка лирска песма може
бити ауторска и народна. Такође ће их подсетити на раније
обрађене врсте лирских народних песама.

Главни део часа
(30 минута)

Интерпретативно читање песама.
Ученици ће бити подељени у групе. Свака група има свој
раније припремљени истраживачки задатак – треба да
представи једну групу обредних лирских песама
(коледарске, додолске, ђурђевске, спасовске). Свака група
има исте задатке: 1. задатак да се након истраживачког читања
у паровима припреме за интерпретативно препричавање
песме; 2. задатак: да одреде главне мотиве прочитаних песама;
3. задатак да уоче стилске фигуре у песмама и да објасне
њихову функцију.
Наставник ће објаснити појам пренесеног значења и
стилску фигуру метафору, која је важна за разумевање
обредних песама а заснива се на принципу замене, преноса
значења, као и појам имитативне магије, на којој су била
заснована многа паганска веровања. Разговараће о остацима
тих веровања у магијску моћ речи.

Од ученика се очекује да објасне теме и мотиве у одабраним
песмама које ће пре анализе прочитати.
Ученици ће објаснити значење књижевнотеоријских појмова
тема, мотив и повезаће их са циљем у чију су функцију
употребљени.
У разговору ученици уочавају главне мотиве који
доминирају у групи песама коју су анализирали – мотиве
који се везују за коледарске, додолске, ђурђевске, спасовске
песме.
Други час
Ученици ће припремити имитацију обреда који су упознали
кроз представљање песама. Ученици који нису заинтересовани
за овај вид представљања могу да се определе за израду стрипа
са темом – обред.
Истраживања о обичајима и обредима послужиће за што
аутентичнију представу (или стрип).
Ученици снимају ове представе, које се касније могу
поставити на сајт школе. (Овај рад је припрема за наредни час,
на коме ће се изводити перформанс – Народни обичаји у
лирској песми. Препорука је да се ово извођење организује и
представи широј публици у облику ОГЛЕДНОГ ЧАСА)
Завршни део часа
(10 минута)
За наредни час

Понављање усвојених књижевнотеоријских појмова. Квиз
питања, рад у пару.
На крају часа наставник упућује ученике да за наредни час
ураде задатак из „Мале школе писања“, у Читанци (стр. 63).

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 66
Наставна тема

Снови

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Анализа и исправка контролног задатка из граматике

Тип часа

Утврђивање

Циљ часа

Анализирање контролног задатка и утврђивање.

Образовни задаци

Обнављање и систематизовање знања из падежа.

Функционални
задаци

Оспособљавање ученика да ваљано обнове и систематизују
своје знање о савладаним граматичким појмовима и покажу то
на конкретним примерима.

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Развијање љубави према матерњем језику.
Оспособљавање ученика за логичко схватање и приступање
тестирању свог знања и умења.
СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке
категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку
норму у вези са облицима речи
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се
употребљавају у свакодневној комуникацији
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да
одреди облик променљиве речи
СЈ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези
са врстама и подврстама речи и њиховим граматичким
категоријама

Облици рада

Фронтални и индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, мeтода усменог излагања

Наставна средства

Граматике, свеске, контролни задатак

Корелација

Језик, језичка култура

Иновације
Литература за
наставнике
Литература за
ученике

Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд,
2014.

Ток часа
Уводни део часа
(до 10 минута)

Главни део часа
(око 25 минута)

Завршни део часа
(око 10 минута)

За наредни час

Наставник најављује тему часа. На табли бележи број поена
уз сваки задатак и бодовну листу. Саопштава резултате
контролног теста и дели ученицима тестове.
Следи анализа контролног задатка: ученици се редом
јављају, дају одговоре на постављена питања из теста и
аргументују их, уз наставниково учешће (нарочито ако треба
образложити бодовање, или дати још неке примере и
објашњења).
Ученици самостално проверавају збир поена; наставник
уписује оцене у дневник, као и просечну оцену одељења.
Коментарише колико су и како ученици савладали градиво.
Понети Граматике.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставнипредмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 67
Наставна тема

Снови

Наставна област
Наставна
јединица
Тип часа

Језик

Циљ часа

Усвајање новог знања о врстама речи – придеви.

Образовни задаци

Уочавање и запажање законитости у вези са именским речима.
Усвајање знања о придевима: значење и врсте придева, слагање
придева са именицом у роду, броју и падежу. Активно учествовање
у примењивању наученог на одговарајућим примерима.

Функционални
задаци

Постепено и систематично упознавање граматике и правописа
српског књижевног језика.
Утврђивање знања о врстама речи.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним
вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни
текст представља предложак за граматичка вежбања).

Васпитни задаци

Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.

Образовни
стандарди

СЈ.1. 3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке
категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму
у вези са облицима речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да
одреди облик променљиве речи
СЈ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са
врстама и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се
употребљавају у контексту свакодневне комуникације, као и оних
који се често јављају у школским текстовима

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка

Придеви – значење и врста придева
Обрада

Наставна средства Граматикe (стр. 105–106), свеске, Радне свеске (стр. 43–44)
Корелација
Иновације

Језик, језичка култура, књижевност

Литература за
наставнике

Литература за
ученике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика, Креативни
центар, Београд, 2010.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и језичка
култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука, Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна свеска за пети
разред основне школе, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)

Наставник подсећа ученике да се речи у српском језику деле на
променљиве и непроменљиве.
Ученици набрајају променљиве врсте речи и подсећају се
претходно наученог о придевима.

Главни део часа
(око 25 минута)

Наставник чита одломак из текса Јасенов лист Гроздане Олујић
који се налази у Граматици и задаје ученицима задатак да одреде
придеве у тексту. Придеви се записују на табли и у ђачким
свескама.
Наставник објашњава да су придеви несамосталне именске
речи које у реченици стоје уз именицу и ближе је одређују. Тако
могу да означавају особину именице (зелени лист), материју
(дрвена столица), припадност (јасенов лист), место (предња
страна листа) и време (јесењи лист).
Придеви се по значењу деле на:
1. описне (добар, племенит)
2. градивне (стаклени, гвоздени)
3. присвојне (Павлов, школски)
4. месне (горњи, леви)
5. временске (зимски, јутарњи)
Наставник објашњава ученицима да придеви разликују род
(зелен лист, зелена крошња, зелено дрво), број (зелен лист, зелени
листови) и падеж (зелен лист, зеленог листа...).
Придеви су несамосталне речи и зато ће имати облик рода, броја
и падежа као и именица уз коју стоје. Таква појава у језику назива
се слагање или конгруенција. (Анина нова балска хаљина;
Милановом старом похабаном кревету и сл.)

Завршни део часа
(до 12 минута)
За наредни час
Напомене
Коментар
наставника

Ученици до краја часа раде вежбе из Граматике и образлажу
своја решења. За домаћи задатак треба да ураде вежбање из Радне
свеске, прва четири задатка.
Понети Граматику и Радну свеску.

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 68
Наставна тема

Снови

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Придеви (промена придева)

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Усвајање новог знања о врстама речи – придеви.

Образовни задаци

Уочавање и запажање законитости у вези са именским речима.
Усвајање знања о придевима: значење и врсте придева, слагање
придева са именицом у роду, броју и падежу. Активно учествовање у
примењивању наученог на одговарајућим примерима.

Функционални
задаци

Постепено и систематично упознавање граматике и правописа
српског књижевног језика.
Утврђивање знања о врстама речи.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни
текст представља предложак за граматичка вежбања).

Васпитни задаци

Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.

Образовни стандарди

СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са
облицима речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди
облик променљиве речи
СЈ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са
врстама и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају
у контексту свакодневне комуникације, као и оних који се често
јављају у школским текстовима

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

Фронтални, индивидуални
Дијалошка, текстуална
Граматике (стр. 106–107), свеске, Радне свеске (стр. 44–45)
Књижевност, језичка култура
1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.

Литература за ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик
и језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе,
Едука, Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик - радна
свеска за пети разред основне школе, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(до 10 минута)

Наставник најављује тему часа и тражи од ученика да
изаберу један придев и једну именицу и да их, као скуп речи,
мењају по падежима. Нпр.:
Упиши у празна поља одговарајуће облике придева и
именице:
Једнина

Главни део часа
(око 30 минута)

Мушки род

Женски род
добра оцена

Средњи род

Н.

добар ђак

добро дело

Г.

.....................

....................

......................

Д.

.......................

..................

........................

А.

.......................

......................

..........................

В.

........................

......................

И.

........................

....................

............................

Л.

......................

...................

........................

..........................

Ученици мењају по падежима именичке синтагме, увиђају
разлику у облику придева и именица. Наставник подстиче
ученике да проуче падежне облике придева и именица уз које
они стоје и закључе: а) наставци за падеже исти су као код
именица б) наставци за падеже придева и именица се разликују
в) негде су исти, а негде се разликују.Ученици закључују да се
придевска промена разликује од именичке.
Ученици одређују граматичке основе и наставке за облик
(падежне наставке) придева и именица уз које стоје. До краја
часа ученици раде вежбе.
Нарочито наставник скреће пажњу на разлику у облику
акузатива једнине за жива бића и предмете и појаве (видео сам
друга / видео сам нови мерцедес).

Завршни део часа
(до 5 минута)
За наредни час

Наставник са ученицима изводи резиме часа.
Урадити вежбе из Радне свеске. За следећи час понети
Граматике и Радне свеске.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 69
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Препричавање динамичних сцена из епског дела, филма и
телевизијске емисије

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Усвајање правила препричавања динамичних сцена.

Образовни задаци

Оспособљавање ученика за успешно препричавање
динамичних сцена.

Функционални
задаци

Увежбавање вештине живописног говора и писања.

Васпитни задаци

Развијање смисла за језик, богаћење речника.

Образовни стандарди

CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине
(уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.1.2.4. уме да преприча текст

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Стваралачка

Наставна средства

Граматике, свеске

Корелација

Језик, књижевност, ликовна култура

Иновације

Повезивање народне епике, филма и стрипа

Литература за
наставнике

Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике

1. Женидба Душанова, епска народна песма
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(до 10 минута)

Главни део часа
(око 25 минута)

Завршни део часа
(око 10 минута)
За наредни час

Наставник чита ученицима одломак из Женидбе Душанове
(Граматика, стр. 93), а затим разговарају о томе на који начин и
којим средствима је у њему постигнута динамика и
узбудљивост.
Наставник подстиче ученике да заједно с њим дођу до
основних правила чијом је применом могуће постићи да у
препричавању динамичних сцена буде остварена живописност.
Закључке исписује на табли.
Ученици раде вежбу из Граматике (стр. 94).
За следећи час ученици треба да понесу Читанку.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 70
Наставна тема

Снови

Наставна област

Књижевност

Наставна јединица

Кратке народне умотворине

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Обрада.

Образовни задаци

Утврђивање и проширивање знања о народној књижевности.
Утврђивање књижевнотеоријских појмова (кратке народне
умотворине, загонетке, питалице, пословице, изреке, брзалице,
поређења).
Уочавање стилских вредности народних умотворина.

Функционални
задаци

Развијање интерпретативних способности за успешну анализу.

Васпитни задаци

Подстицање ученика на групни рад и солидарност.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.

Образовни стандарди

CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и
ауторска књижевност)
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује
функцију стилских фигура у тексту
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано
га образлаже

Облици рада

Фронтални, индивидуални, групни

Наставне методе

Текстуална, дијалошка, монолошка

Наставна средства

Читанке (стр. 71–73), свеске

Корелација

Језик, културна историја, етнологија

Иновације
Литература за
наставнике

Литература за ученике

1. М. Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
2. Снежана Самарџија, Увод у усмену књижевност, Београд,
2007.
1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. www.ask.rs/ASK_EN_AzbucnikDela.aspx
3. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(5 минута)

Наставник ће објаснити појам народна умотворина. Ученици ће
анализирати сложеницу умотворина дајући своја објашњења ове
речи.
Разговараће о настанку народне књижевности о начинима како се
народно стваралаштво преносило и чувало.

Главни део часа
(30 минута)

Наставник ће навести врсте ових кратких форми, затим ће читати
један за другим припремљене примере, а ученици ће одређивати о
којој је врсти реч.
Други део часа замишљен је као игра, такмичење група.
Наставник ће свакој групи поделити по један листић на коме је
записана једна умотворина. Ученици треба да образложе о којој је
врсти реч, дајући своје доказе. (Ова игра може да се понови у више
кругова.)
Наредна игра захтева од ученика да допуне народну изреку и да је
објасне. Наставник ће поново свакој групи поделити по један листић
на коме је записана једна народна изрека
Трећа игра је такмичење у брзалицама. Капитен извлачи брзалицу, и
сви чланови тима вежбају да што боље изговоре задату брзалицу.
Победник је група у којој је, након што су сви чланови изговорили
брзалицу, било најмање грешака.
Четврта игра: Погоди стилску фигуру у задатој умотворини. Сви
чланови тима извлаче по један листић са примером, анализирају
заједничким радом сваки (од рецимо пет примера).
Након анализе извучених примера, ученици дају своја образложења
стилских фигура.

Завршни део
часа
(5 минута)
За наредни час

Ученици записују у свескама врсте кратких народних форми, и
примере за сваку врсту.
На крају часа наставник упућује ученике да за наредни час ураде
задатак из „Мале школе писања”, у Читанци (стр. 63) или да ураде
вежбање Пословице немају рок трајања у Радној свесци (стр. 80–81)

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 71
Наставна тема

Снови

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Придеви – придевски вид и служба придева

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Усвајање новог знања о врстама речи – придеви.
Уочавање и запажање законитости у вези са именским речима.
Усвајање знања о придевима: одређени и неодређени вид
придева. Служба придева у реченици – атрибут и именски део
предиката. Активно учествовање у примењивању наученог на
одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа
српског књижевног језика.
Утврђивање знања о врстама речи.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним
вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике
(књижевни текст представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним
језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са облицима
речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик
променљиве речи
СЈ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и
подврстама речи и њиховим граматичким категоријама
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
контексту свакодневне комуникације, као и оних који се често јављају у
школским текстовима

Фронтални, индивидуални
Дијалошка, монолошка, демонстративна
Граматике (стр. 108–109), свеске, Радне свеске (стр. 44-45)
Језичка култура, књижевност
1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика, Креативни
центар, Београд, 2010.

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и језичка
култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука, Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)

Ученици се уз помоћ наставника подсећаја шта су придеви и
које све граматичке категорије придеви имају. Пишу се примери
на табли и у ђачким свескама.

Главни део часа
(око 25 минута)

Наставник пише две реченице на табли:
На грани се пробудио један зелен лист.
И онда тај зелени лист запева ...
и тражи од ученика да покушају да уоче разлике у употреби
придева зелен у двема реченицама.
Наставник објашњава да се у првој реченици први пут јавља
именица лист, као нешто што је неодређено и још увек
непознато. Зато се придев уз такву именицу јавља у
неодређеном виду. У другој реченици реч је о именици која је
већ позната и одређена, па је придев који стоји уз такву
именицу одређеног вида. Овакви облици се још називају и
краћи облик придева (неодређени вид) и дужи облик придева
(одређени вид) код придева мушког рода.
Као помоћ у разликовању одређеног и неодређеног вида
придева, наставник објашњава да ће питање за неодређени вид
гласити КАКАВ? (зелен лист), а питање за одређени вид КОЈИ?
(зелени лист).
Описни и градивни придеви обично имају неодређени и
одређени вид, а остали или само неодређени (Павлов, Ђорђев,
мајчин...), или само одређени (градски, ђачки, горњи, вечерњи...).
Придеви најчешће у реченици имају службу атрибута када
ближе одређују именицу уз коју стоје и именског дела
предиката када су са именицом повезани глаголом јесам/бити.
Примери: Улице су суморне, сиве. Пред њим је стајала танка,
излизана, сребрна десетица.Милица је вредна и паметна девојка.
Сломљена, нагнута грана.

Завршни део часа
(до 12 минута)

За наредни час
Напомене
Коментар наставника

Наставник посебно скреће пажњу на различите наставке за
неодређени и одређени вид и промену придева пише на табли.
Ученици раде вежбе из Граматике о деклинацији одређеног и
неодређеног вида придева.
За домаћи задатак урадити вежбе у Радној свесци (стр. 44)
Понети Читанке.

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 72
Наставна тема

Снови

Наставна област

Књижевност

Наставна јединица

Стилска изражајна средства, обредна лирика

Тип часа

Утврђивање

Циљ часа

Обнављање и утврђивање знања о стилским изражајним
средствима и обредној лирици.

Образовни задаци
Функционални
задаци
Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике
Литература за
ученике

Усвајање књижевнотеоријских појмова (народна лирска песма, врста
лирске песме, обредна лирика, стилска изражајна средства).

Уочавање стилских вредности народне лирске песме и уочавање
песничких слика.
Оспособљавање ученика за самосталну анализу и разумевање
књижевног дела.
Развијање свести о значају и вредности народне књижевности.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
СЈ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и
у себи
CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и
ауторска књижевност)
CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и
драму
CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани;
осмерац и десетерац)
CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у
књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја)
Фронтални, индивидуални
Дијалошка, монолошка
Читанке (стр. 66–73), свеске, збирка народних лирских песама /
ПП презент.
Језик, језичка култура
Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука, Београд,
2013.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)

Главни део часа
(око 30 минута)

Завршни део
часа
(до 7 минута)
За наредни час

Наставник, по претходном договору са ученицима (ученици се при
обнављању градива служе Књижевним појмовником и Читанком,
стр.73–75), овај час може да организује као квиз час. Ученицима
објашњава пропозиције такмичења, дели их у групе.
Најбоље би било да наставник овај квиз припреми као ПП
презентацију. Важно је да квиз буде занимљиво осмишљен, да су
питања поређана од лакших ка тежим и да је бодовање једноставно,
ради бржег сабирања.
Сумирају се резултати, проглашава победничка екипа, наставник
честита свим учесницима.
Понети Граматику и Радну свеску.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 73
Наставна тема
Наставна област
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

Снови
Језик
Придеви – компарација придева
Обрада
Усвајање новог знања о врстама речи – придеви.
Уочавање и запажање законитости у вези са именским речима.
Усвајање знања о придевима: компарација, поређење придева.
Три степена компарације: позитив, компаратив, суперлатив.
Поступак грађења компаратива и суперлатива. Активно
учествовање у примењивању наученог на одговарајућим
примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа
српског књижевног језика.
Утврђивање знања о врстама речи.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним
вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике
(књижевни текст представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са облицима
речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик
променљиве речи
СЈ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и
подврстама речи и њиховим граматичким категоријама
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
контексту свакодневне комуникације, као и оних који се често јављају у
школским текстовима

Фронтални, индивидуални
Дијалошка, монолошка
Граматике (стр. 109–112), свеске, Радне свеске (стр. 45)
Језичка култура, књижевност
1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика, Креативни
центар, Београд, 2010.

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна
свеска за пети разред основне школе, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)

Главни део часа
(око 25 минута)

Завршни део часа
(до 12 минута)

За наредни час
Напомене
Коментар наставника

Наставник најављује тему часа, и помоћу задатка који пише на
табли, подстиче ученике да активирају своје претходно знање о
придевима.
Задатак:
У следећој реченици подвуци придеве и одреди им врсту:
Миличина пластична лутка, лепојка са црном косом и зеленим очима,
има дугу свилену хаљину – и често спава у школској торби.
Наставник пише следеће примере на табли и ученицима даје задатак
да покушају да утврде разлике међу тим примерима: зелен лист,
зеленији лист, најзеленији лист; леп лист, лепши лист, најлепши лист.
Оваква три облика означавају три различита степена заступљености
једне особине која је исказана придевом. Такву особину могу имати
само описни придеви.
зелен, леп: основни облик – позитив;
зеленији, лепши: особина је изражена у већој мери него у основном
облику – компаратив;
најзеленији, најлепши: именички појам којем се приписује има ту
особину највише изражену у односу на све са којима се пореди м –
суперлатив.
Компарација придева је промена описних придева по степену
изражености особине коју означавају. Основни облик зове се позитив;
први степен поређења назива се компаратив, а други степен –
суперлатив.
Компаратив се добија додавањем наставака:
1. -иј(-и), -иј(-а), -иј(-е); -иј(-и), -иј(-е), -иј(-а) на граматичку основу
придева: зелен + -ији = зеленији;
2. -ј(-и), -ј(-а),-ј(-е) ... на граматичку основу, при чему долази до
гласовне промене: млад + -ји > младји = млађи.
Три придева град компаратив наставком -ш(-и), -ш(-а), -ш(-е) ...
лепши, лакши, мекши.
Суперлатив се гради тако што се префикс НАЈ- додаје компаративу:
најслабији, најновији, најстарији, најјаснији, најрадоснији...
Четири придева у српском језику имају неправилну компарацију:
добар – бољи – најбољи; зао – гори - најгори; мали – мањи – најмањи;
велик(и) – већи – највећи.
Ученици раде вежбу из Граматике, где попуњавају табелу
одговарајућим облицима позитива, компаратива и суперлатива
придева.
После тога следи вежба при којој ученици увиђају да постоје
придеви који се не могу поредити, који немају компарацију.
За домаћи задатак урадити вежбања из Радне свеске (6. задатак на 44.
страни и задатке на стр. 45)
Понети Граматику и Радну свеску.

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 74
Наставна тема

Снови

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Писање придева изведених од властитих имена. Писање гласа
Ј у придевима на -ски и -ин.

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Усвајање новог знања о правопису српског језика.

Образовни задаци

Уочавање и запажање законитости у вези са језиком и
правописом.
Усвајање знања о правилном писању придева изведених од
властитих имена и гласа Ј у придевима. Активно учествовање у
примењивању наученог на одговарајућим примерима.

Функционални
задаци

Постепено и систематично упознавање граматике и правописа
српског књижевног језика.
Утврђивање знања о правопису српског језика.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним
вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике
(књижевни текст представља предложак за граматичка вежбања).

Васпитни задаци

Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.

Образовни
стандарди

СЈ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
СЈ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
СЈ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем)
СЈ.1.2.8. примењује правописну норму (употреба великог слова,
тачке, запете, управног говора) у једноставним примерима
СЈ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна средства

Граматике (стр.113–114), свеске

Корелација

Језик, правопис, језичка култура

Иновације

Литература за
наставнике

Литература за
ученике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад,
2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
2. Правопис српског језика, Матица српски, Нови Сад
3. Иван Клајн, Речник језичких недоумица, Прометеј, Нови Сад,
2011.
4. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)

Ученици се подсећају онога што су до сада научили о
придевима. Посебну пажњу посвећују присвојним придевима и
придевима на -ски и -ин.

Главни део часа
(око 25 минута)

Наставник пише следеће примере на табли м – они
представљају најчешће грешке у писању: Ђорђетов уместо
Ђорђев, Милицин уместо Миличин, историски уместо историјски,
брацки уместо братски.
Придеви који се од властитих именица граде наставком -ски
пишу се малим словом: београдски, пећки, панчевачки,
новосадски.
Великим словом пишу се само када њиме почиње неки наслов
или назив:
Београдско драмско позориште, Српско народно позориште.
Придеви који се граде од именица чија се основа завршава
сугласником ј, задржавају тај сугласник испред наставака -ски и ин: Маријин, Милијин, хемијски, историјски.

Завршни део часа
(до 12 минута)
За наредни час
Напомене

Ученици раде вежбу из Граматике на страни 113 и коментаришу
своја решења са наставником.
Обновити придеве и припремити се за квиз час.

Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 75
Наставна тема

Снови

Наставна област

Језик
Да поновимо: придеви

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације

Обнављање, утврђивање
Обнављање и утврђивање знања о придевима.
Уочавање врсте придева у адекватним примерима.
Разликовање одређеног и неодређног вида придева.
Повезивање знања о именским речима и деклинацији са
придевима.
Утврђивање стеченог знања.
Активно учешће у осмишљеним активностима.
Постепено и систематично упознавање граматике српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о придевима.
Овладавање нормативном граматиком српског језика.
Остваривање континуитета у граматичким вежбама.
Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
Оспособљавање ученика за усвајање градива потребног у
свакодневним приликама.
Неговање истраживачког духа и радозналости код ученика
према законитостима матерњег језика.
СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке
категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку
норму у вези са облицима речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да
одреди облик променљиве речи
СЈ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези
са врстама и подврстама речи и њиховим граматичким
категоријама
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се
употребљавају у контексту свакодневне комуникације, као и
оних који се често јављају у школским текстовима
Фронтални, индивидуални, групни рад
Текстуална, дијалошка
Граматике, свеске
Језик, језичка култура

Литература за
наставнике

Литература за ученике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад,
2007.
2. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног
језика, Креативни центар, Београд, 2010.
3. М. Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд,
2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 15 минута)

Главни део часа
(око 20 минута)
Завршни део часа
(до 10 минута)

За наредни час

У уводном делу часа наставник усмено проверава колико су
ученици усвојили из претходно пређеног градива које се односи
на придеве, појмове именске речи и вид придева;
компарацију. Ученици могу да се служе табелама датим у
уџбенику.
Ученици се деле у четири групе и тимски раде вежбе које је
наставник припремио.

Ученици излажу и образлажу своја решења, наставник
коригује и допуњује њихове одговоре.
Понети Граматике.

Напомене

Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час брoj 76
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Језичка култура

Наставна
јединица

Причање о догађајима и описивање доживљаја према сачињеном
плану (стилске вежбе, припрема за други писмени задатак)

Тип часа

Утврђивање

Циљ часа

Ширење и богаћење речника као припрема за други писмени задатак.

Образовни задаци

Савладавање вежби које би могле да помогну ученицима да лакше и
боље пишу.

Функционални
задаци

Оспособљавање ученика за прецизно, маштовито и стилски коректно
писано изражавање.

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код уч.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине
(уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст,
који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе;
одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, стваралачка, текстуална

Наставна
средства

Граматике (стр. 100–101), свеске

Корелација

Језик, књижевност

Иновације

Коришћење игре писања приче на основу задатих речи

Литература за
наставнике

1. Павле Ћосић и сарадници, Речник синонима и тезаурус српског
језика, Корнет, Београд, 2007.
2. Речик српскохрватскога књижевног језика, Матица српска, Нови
Сад
3. Милан Шипка, Иван Клајн, Речник страних речи и израза,
Прометеј, Нови Сад,

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
2. Павле Ћосић и сарадници, Речник синонима и тезаурус српског
језика, Корнет, Београд, 2007.

Ток часа
Уводни део часа
(до 10 минута)

Главни део часа
(око 25 минута)

Завршни део часа
(око 10 минута)
За наредни час

У уводном дијалогу са ученицима наставник тражи од њих да
објасне разлику између догађаја и доживљаја, приповедања и
описивања. Ученици усмено образлажу шта је на једној кошаркашкој
утакмици (на пример) догађај, а шта доживљај.
Ученици читају текст из Граматике (стр. 100–101), анализирају га,
уочавају разлику између приповедања и описивања. Раде задатак са
101. стране: пишу план за свој састав.
Ученици читају своје планове, образлажу их и коментаришу.
Наставник подсећа ученике да треба да се припреме за други
писмени задатак.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час брoj 77
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Други школски писмени задатак

Тип часа

Провера

Циљ часа

Провера степена савладаности вештина везаних за писано
изражавање.

Образовни задаци

Усавршавање ученика у области писаног изражавања.

Функционални
задаци

Оспособљавање ученика за јасан, концизан и кохерентан
писани израз.

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код
ученика.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине
(уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни
текст, који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене
пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове
деловима текста

Облици рада

Индивидуални

Наставне методе

Стваралачка, текстуална

Наставна средства

Вежбанке

Корелација

Језик, књижевност

Иновације
Литература за
наставнике
Литература за ученике

1. Иван Клајн, Речник језичких недоумица, Прометеј, Нови Сад
2. Милан Шипка, Култура говора, Прометеј, Нови Сад, 2008.
године
Правопис српскога језика, Митар Пешикан, Јован Јерковић,
Мато Пижурица, Матица српска, Нови Сад, 2010.

Ток час
Уводни део часа
(до 5 минута)

Наставник исписује на табли теме за писмени задатак.
Пожељно би било понудити ученицима избор између неколико
тема.
Теме могу бити везане за градиво из области књижевности
(Народне лирске песме, Ликови у роману „Хајдуци”), а могуће је
предложити и неку од ,,слободних” тема (Велико изненађење,
Долази зима, Страница из дневника)
Наставник објашњава шта се од ученика очекује у оквиру сваке
теме. Ученицима је дата могућност да поставе питања на почетку
часа, како касније не би ометали друге.

Главни део часа
(око 35 минута)

Ученици пишу саставе у вежбанкама.

Завршни део часа
(до 5 минута)

Ученици завршавају саставе и предају вежбанке наставнику.

За наредни час

Ученици треба да понесу Читанку.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 78 и 79
Наставна тема

Јунаци

Наставна област
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Књижевност
Женидба Душанова, народна епска песма
Обрада
Обрада народне епске песме.
Усвајање основних појмова народне књижевности (Вукова
подела епске народне поезије, песме тематског круга о
Немањићима и Мрњавчевићима, појам епског десетерца).
Развијање смисла и способности за поступну анализу
уметничког дела.
Уважавање и разумевање културних и националних
вредности. Развијање националне припадности и свести о
вредности народног стваралаштва и традиције.
Стварање поштовања према културном идентитету свога
народа.
Развијање свести о културној историји српског народа.
Уважавање највећих животних вредности на примеру
књижевног лика који је стваран према историјским подацима
о јунаку националне историје.
CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела
(предвиђених програмом V разреда) са именима аутора тих
дела
CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и
ауторска књижевност)
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика и њихову међусобну повезаност
CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује
функцију стилских фигура у тексту
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и
аргументовано га образлаже
Фронтални, индивидуални, рад у паровима
Дијалошка, монолошка, демонстративна
Читанке (стр.16–18 ), свеске, књиге
Историја, језик

Образовни задаци
Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације

Литература за
наставнике

Литература за ученике

1. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод
за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
2. Снежана Самарџија, Увод у усмену књижевност, Београд,
2007.
3. Јован Деретић, Српска народна епика, Београд, 2000.
1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе,
Едука, Београд, 2011.
2. www.ask.rs/ASK_EN_AzbucnikDela.aspx
3. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(до 10 минута)

Главни део часа
(25 минута)

Наставник ће у кратком уводу навести основне одлике
песама које се сврставају у епске песме старијих времена.
Уводном локализацијом наставник ће приближити тему
јуначких женидби, која је честа у народној епској поезији.
Објасниће мотив женидбе са препрекама.
Ученици треба да примете да се овај мотив често појављује у
бајкама.
Наставник ће искористити прилику да објасни како се један
исти мотив појављује у различитим књижевним врстама као
и у различитим националним књижевностима, увешће појам
интернационални мотив, задатка који јунак треба да
савлада да би дошао до девојке. Успоставиће паралелу са
бајком (елементи фантастике и хипербола).
Ученици се уз помоћ наставника подсећају историјских
прилика у Србији, време владавине цара Душана.
Наставник ће изражајно прочитати одломак из Читанке.
Ученици ће говорити о својим утисцима, о свом доживљају
песме.
Наставник ће подсетити на основне одлике епске народне
песме.
Ученици објашњавају шта је главни догађај, тема ове
песме. Наставник ће опширније објаснити мотив јуначке
женидбе и навешће ученике да се сете неких бајки у којима
такође срећемо овај мотив.
Тумачење непознатих речи треба да прати читање.
Ученици укратко препричавају песму, по етапама.
Фабула – план песме ученици састављају сами (навешће
први Милошев сукоб описан у песми, па затим редом све
препреке које је морао да савлада).
Ученици ће објаснити ко је био цар Стјепан, а ко су
Латини.
Шта је замка коју су Латини поставили цару Стјепану?
Ученици ће закључити да су му они „везали руке“
условивши да не поведе своје сестриће, али му се у невољи
нашао баш његов сестрић који се преобукао у „млађано
Бугарче“.
Навешће све задатке (препреке) које јунак треба да савлада
да би дошао до девојке.

Пратећи текст, ученици записују у свескама доследним
редоследом све услове које Латини постављају пред цара
Стјепана.
Објасниће зашто цар тражи од Милоша да овај скине
кабаницу.
Ученици ће пронаћи у песми стихове којима Милош одговара
цару, па ће објаснити шта овај одговор казује о Милошу.
Ученици ће објаснити како је Милош препознао Роксанду
девојку и тако надмудрио Латине.Ученици ће закључити коју
његову особину препознају из овог поступка.
Други час
Анализа ликова
Карактеризација Милошевог лика.
Ученици су организовани за рад у пару.
Ученици подвлаче делове песме на основу којих уочавају
Милошеве особине, припремају се да у тезама образлажу
објашњења о Милошу, тако припремљени износе своје
мишљење. У свесци записују Милошеве особине, поред сваке
особине записаће тезу – поступак, ситуацију у којој се дата
особина уочава (племенитост, храброст, довитљивост,
духовитост...)
Карактеризација лика цара Душана (на исти начин)
Ученици ће извести закључак о томе каква је поука коју је
цар Душан научио из овог искуства.(„Тешко свуда своме без
својега“)
Уочавање стилских вредности песме: издвојити стилска средства:
сталне епитете, поређења, хиперболу.

Завршни део часа
(10 минута)

За наредни час

Ученици самостално формулишу поруке, усмено
коментаришу, а онда и записују. Ученици ће урадити
истраживачке задатке из Читанке, стр. 87. и 88.
Прочитаће текст о јуначким женидбама и текст који говори
о путовањима средњовековних владара.
Наставник ће упутити ученике да за следећи час ураде
истраживачки задатак на стр. 87, и задатак из „Мале школе
писања“ (стр. 88).

Напомене

Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час брoj 80
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Анализа другог писменог задатка

Тип часа

Утврђивање

Циљ часа

Анализирање другог писменог задатка.

Образовни задаци
Функционални
задаци
Васпитни задаци

Образовни стандарди

Читање задатка и слушање мишљења наставника и ученика.
Активно учествовање у коментарисању задатака другова из
одељења.
Развијање смисла и способности за правилно, течно,
економично и уверљиво писмено изражавање.
Оспособљавање ученика за успешно служење књижевним
језиком у свим његовим видовима.
Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код уч.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине
(уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни
текст, који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене
пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове
деловима тeкста

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, стваралачка, текстуална

Наставна средства

Ученички радови у вежбанкама

Корелација

Књижевност, језик

Иновације

Организовање часа анализе писменог задатка у виду дебате

Литература за
наставнике

1. Иван Клајн, Речник језичких недоумица, Прометеј, Нови Сад,
2011.
2. Милан Шипка, Култура говора, Прометеј, Нови Сад, 2008.
године

Литература за
ученике

Правопис српскога језика, Митар Пешикан, Јован Јерковић,
Мато Пижурица, Матица српска, Нови Сад, 2010.

Ток часа
Уводни део часа
(до 10 минута)

Наставник укратко и уопштено анализира успех ученика
остварен на другом писменом задатку, истиче најчешће грешке
и слабости (уколико је реч о честим правописним грешкама,
потребно их је записати на табли), похваљује напредак и добра
решења.
Наставник даје вежбанке ученицима, они имају могућност да
погледају оцену и коментаре наставника, а затим уписује оцене
у дневник.

Главни део часа
(око 30 минута)

Ученици читају радове. Након сваког прочитаног рада, следи
дискусија у којој остали ученици, уз помоћ наставника, излажу
своја запажања, аргументују ставове. Аутори састава треба да се
укључе у расправу. Било би добро и да истакну потешкоће које
су имали у писању.
Могуће је организовати расправу у виду дебате, где ће се
супротставити ученици који имају опречна мишљења – треба
охрабрити аргументовану дискусију и из ње ,,извући” (можда
чак и записати на табли) закључке који могу бити свима од
користи при наредном писању састава.

Завршни део часа
(до 5 минута)

Ученици сумирају искуства са другог писменог задатка и
повезују оно што су научили у току припреме са резултатима
које су остварили.

За наредни час

Ученици треба да размисле о другачијим решењима које ће
применити приликом исправке писменог задатка

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 81
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Исправка другог писменог задатка

Тип часа

Утврђивање

Циљ часа

Исправљање грешака у другом писменом задатку.

Образовни задаци

Поновно писање писмених задатака, уз исправљање грешака и
проналажење нових решења.
Развијање смисла и способности за правилно, течно,
економично и уверљиво писмено изражавање
Оспособљавање ученика за успешно служење књижевним
језиком у свим његовим видовима
Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код
ученика.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика
CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине
(уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни
текст, који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене
пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове
деловима т

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада

Индивидуални

Наставне методе

Стваралачка, текстуална

Наставна средства

Ученички радови у вежбанкама

Корелација

Књижевност, језик

Иновације
Литература за
наставнике

1. Иван Клајн, Речник језичких недоумица, Прометеј, Нови Сад,
2011.
2. Милан Шипка, Култура говора, Прометеј, Нови Сад, 2008.
године

Литература за ученике

1. Иван Клајн, Речник језичких недоумица, Прометеј, Нови Сад,
2011.
2. Правопис српскога језика, Митар Пешикан, Јован Јерковић,
Мато Пижурица, Матица српска, Нови Сад, 2010.

Ток часа
Уводни део часа
(до 5 минута)

Наставник даје ученицима основна упутства за писање
исправка писменог задатка.
Уколико је потребно, наставник на табли пише лекторске
знакове који су, евентуално, коришћени у исправљању
ученичких радова. Објашњава ученицима шта који од њих
означава и на који начин да исправе грешке.
Наставник даје посебна упутства у вези са стилским
грешкама и сугерише ученицима како да избегну неке од
најчешћих слабости ученичких радова (започињање реченице
заменицом ја, учестало понављање истих или сличних речи
или израза, плеоназми, предуге и конфузне реченице).

Главни део часа
(око 35 минута)

Завршни део часа
(до 5 минута)

За наредни час

Ученици пишу исправак. Наставник им индивидуално
помаже да пронађу одговарајућа решења и успешније обликују
реченице.
Ученици завршавају писање исправке. Разговор у којем
ученици самовреднују сопствене саставе у односу на
прошлогодишње.
Ученици треба да понесу Читанку.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 82
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Књижевност

Наставна јединица

Народне епске песме старијих времена

Тип часа

Обрада лектире

Циљ часа

Обрада народних епских песама старијих времена.

Образовни задаци

Усвајање знања о епским песмама (појам епски десетерац).
Упознавање са богатим епским стваралаштвом наших народа.

Облици рада

Оспособљавање ученика за критичко тумачење уметничког
дела.
Неговање свести о националној култури и историји.
Стварање поштовања према културном идентитету свога
народа и уважавање народног стваралаштва.
Уважавање етичких вредности на примеру ликова из
националне историје.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика
CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела
(предвиђених програмом V разреда) са именима аутора тих дела
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика и њихову међусобну повезаност
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује
функцију стилских фигура у тексту
CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано
га образлаже
Фронтални, индивидуални, рад у паровима

Наставне методе

Текстуална, дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна средства

Епске народне песме старијих времена, свеске

Корелација

Језик, историја, ликовна култура

Функционални задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

1. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
2. Снежана Самарџија, Увод у усмену књижевност, Београд,
2007.
3. Јован Деретић, Српска народна епика, Београд, 2000.

Литература за ученике

1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука, Београд,
2013.
3. www.ask.rs/ASK_EN_AzbucnikDela.aspx

Ток часа
Наставник ће у кратком уводу навести основне одлике епске народне
Уводни део часа
(до 10 минута)
песме.
Ученици ће говорити о постанку и развоју народне књижевности.
Подсетиће се поделе народне књижевности (по форми); на народну поезију
и народну прозу и (по садржају) на народну лирику и народну епику. Говориће
о разлици између епских и лирских народних песама (теме, мотиви).
Наставник ће подсетити на одлике епске народне поезије и на Вукову поделу
народне поезије.
Објасниће да се епске народне песме тематски деле на циклусе или тематске
кругове, да је један тематски круг обухвата песме које се баве истим догађајем
или истом личношћу. Навешће примере: тематски круг о Немањићима и
Мрњавчевићима, песме о Косовском боју, песме о Марку Краљевићу,
покосовске песме, хајдучке песме, ускочке песме, песме о ослобођењу Србије
од Турака и песме о ослобођењу Црне Горе од Турака.

Главни део часа
(25 минута)

Завршни део
часа
(10 минута)
За наредни час

Ученици ће се припремити за рад у пару.
Свака група ученика има једну песму за тему свог рада.
На часовима ће се анализирати песме Зидање Скадра, Урош и Мрњавчевићи и
Женидба краља Вукашина.
Ученици су добили истраживачке задатке којима ће се водити у анализи.
Ученици су по упутствима наставника припремили дневник читања.
Уводним разговором о песмама о Немањићима и Мрњавчевићима наставник
започиње анализу.
Ове песме се односе на догађаје и личности у Србији од краја 12. века до
Косовске битке. У овим песмама се задржало врло мало конкретних
историјских чињеница. Из владајуће породице Немањић ове песме највише
опевају цара Душана, затим Светог Саву и др.
Ученици једне групе имају право да допуне одговоре супротне групе
уколико ова група није дала потпуну анализу.
Анализа песама, унакрсно испитивање – ученици једне групе постављају
питања у вези са песмом коју су представили а ученици осталих група им
одговарају на постављена питања (теме, мотиви, ситуације, особине епских
јунака овог тематског круга, стилске фигуре).
За наредни час урадити задатак из „Мале школе писања“: Јунаци и њихови
подвизи.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 83 и 84
Наставна тема

Јунаци

Наставна област
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Књижевност
Доживљаји Тома Сојера, Марк Твен
Обрада
Обрада и анализа романа.
Усвајање књижевнотеоријских појмова (епика, роман,
авантуристички роман, хумор у књижевном делу, мотив
пријатељства, мотив дечје авантуре).
Анализа и разумевање прочитаног романа.
Развијање смисла и способности за поступну анализу
уметничког дела.
Уобличавање и слободно изношење својих утисака и запажања о
прочитаном роману.
Активно учествовање у тумачењу романа (поступци јунака и
њихова карактеризација, форме приповедања, језичкостилска
изражајна средства).

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко
процењивање садржаја романа.
CJ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава
јасно исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок –
последица и сл.) и извoди закључак заснован на једноставнијем
тексту
CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и
драму
CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у
књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и
монолог
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем
књижевноуметничких текстова и поштује национално,
књижевно и уметничко наслеђе*
CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела*
CJ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем
је настало и са временом које се узима за оквир приповедања

CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и
лик из дела; препознаје род и врсту књижевноуметничког дела
на основу одломака, ликова, карактеристичних ситуација
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и
њихову међусобну повезаност
CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком
тексту: приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог,
дијалог
CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела
CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама*
CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у
конкретном тексту
CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела
позивајући се на само дело
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано
га образлаже
Облици рада

Фронтални, индивидуални, рад у паровима

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна средства

Читанке (стр.16–18 ), свеске, књига

Корелација

Историја, језик

Иновације
Литература за
наставнике

Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике

1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука, Београд,
2013.

Ток часа
Уводни део часа

Наставник ће у кратком уводу навести основне одлике романа као
књижевне врсте. Ученици ће одредити књижевни род коме роман
припада.
Уводном локализацијом наставник ће приближити стваралаштво
Марка Твена (био-библиографски подаци). Ако постоји могућност,
може се приказати краћи филм о овом писцу.
Наставник наводи ученике да одреде врсту романа према тематици.
(авантуристички роман)
Ученици ће покушати да објасне по чему им је овај роман био
близак, који су то делови романа који су их подсетили на неко лично
искуство.

Главни део часа

Завршни део
часа
За наредни час

Ученици у уводним разговору образлажу своја запажања и
размишљања о прочитаном роману.
Ученици ће изабрати најупечатљивији утисак, сцену или одломак из
романа који су забележили у дневнику читања.
Разговараће о улози хумора у књижевном делу. Прочитаће одломак
из романа који су евидентирали у свом дневнику читања као
најсмешнији.
Ученици треба да објасне начин изражавања, да уоче да се ради о
приповедању у трећем лицу.
Наставник ће објаснити појам свезнајући приповедач – приповедање
у трећем лицу.
Ученици добијају задатак да усмено препричају садржај романа.
Затим састављају план романа уносећи само основне елементе
фабуле. Овај план не би требало да садржи више од десет реченица.
Други час
Карактеризација лика: Уочиће различите начине којима сазнајемо
нешто о лику Тома Сојера. О лику говори приповедач, поступци самог
лика, други ликови, али и сам лик који себе објашњава кроз монологе
или унутрашње монологе.
У наставку анализе ученици треба да дају што потпунију анализу
ликова.
Наставник ће подсетити ученике на појам карактеризација ликова
и прецизирати захтеве.
Карактеризација лика дечака Тома Сојера: Ученици проналазе
што више епитета којима описују његов лик. Објасниће Томов однос
према другим ликовима.
Карактеризација сваког лика треба да буде потпомогнута цитатима,
па се ученици упућују да приликом читања воде рачуна и записују
бројеве страна (које записују у дневник читања), а на којима ће наћи
аргументе у прилог неког свог става у карактеризацији лика.
Наставник ће припремити ученике да схвате појам језичке
карактеризације јунака у књижевном делу.
О лику закључујемо и на основу његовог говора, па ће се ученицима
скренути пажња да анализирају говор Тома Сојера.Ученици раде у
пару: сваки пар извлачи лик чију ће карактеризацију представити пред
одељењем.
Десиће се да неколико парова има исти задатак, што оставља
могућност допуњавања и стварања комплетније слике лика.
Ликови – задаци: Том Сојер, Беки Тачер, ликови Томових другара,
ликови одраслих у роману, Томова тетка.
Ученици ће извести драмски приказ изабране сцене из романа.
Наставник ће упутити ученике да за следећи час ураде истраживачки
задатак (стр. 87) и задатак из „Мале школе писања“ (стр. 88).

Напомене
Коментар
наставника
У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час брoj 85
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Домаћи задатак

Тип часа

Утврђивање

Циљ часа

Анализирање домаћег задатка.

Образовни задаци

Читање задатка и слушање мишљења наставника и ученика.
Активно учествовање у коментарисању задатака другова из
одељења.

Функционални
задаци

Развијање смисла и способности за правилно, течно,
економично и уверљиво писмено изражавање.
Оспособљавање ученика за успешно служење књижевним
језиком у свим његовим видовима.

Васпитни задаци

Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код
учeника.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.

Образовни стандарди

CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине
(уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни
текст, који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене
пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове
деловима текста

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, стваралачка

Наставна средства

Вербална, домаћи радови ученика, празни листови

Корелација

Језик, књижевност

Иновације

Литература за
наставнике

1. КАКО писци пишу / Давид Албахари... ; приређивач Славиша
Лекић, Службени гласник, Београд, 2006.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике

Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука, Београд,
2013.

Ток часа
Уводни део часа
(до 10 минута)

Главни део часа
(око 25 минута)

Наставник објашњава ученицима на који начин треба да прате
читање састава на часу – да треба да бележе своја запажања док
други ученик чита, како би лакше организовали излагање о
прочитаном саставу.
Ученици читају саставе.
Након сваког прочитаног рада следи дискусија у којој остали
ученици, уз помоћ наставника, излажу своја запажања,
аргументују ставове.
Аутори састава треба да се укључе у расправу.

Завршни део часа
(око 10 минута)
За наредни час

Разговор о тешкоћама на које су ученици наилазили при
писању састава, као и о начинима за њихово превазилажење.
Наставник предлаже ученицима да за следећи час размисле о
томе на које све начине могу да опишу неког књижевног јунака.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час брoj 86
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Опис лика – портрет

Тип часа

Oбрада

Циљ часа

Упознавање са књижевнотеоријским појмом портрета.

Образовни задаци

Препознавање описа лика и упознавање са његовим основним
карактеристикама.

Функционални
задаци

Оспособљавање ученика за упечатљиво описивање ликова.

Васпитни задаци

Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код уч.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.

Образовни стандарди

CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела
позивајући се на само дело

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, текстуална

Наставна средства

Граматика (стр. 116–118), Читанка, свеске

Корелација

Језик, књижевност, ликовна уметност

Иновације

Повезивање теме са усвојеним знањем из граматике (придеви) и
стављање нових сазнања у употребу у области креативног
писања.

Литература за
наставнике

Литература за ученике

1. КАКО писци пишу / Давид Албахари... ; приређивач Славиша
Лекић, Службени гласник, Београд, 2006.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука, Београд,
2013.

Ток часа
Уводни део часа
(до 15 минута)

Главни део часа
(око 25 минута)

Завршни део часа
(око 5 минута)
За наредни час

Наставник чита ученицима одломак из романа Бакоња фра
Брне (Граматика, стр. 116). Даје им затим задатак да нацртају
лик на основу описа. Разговарају о томе зашто цртежи настали
на основу текста подсећају на карикатуре.
Наставник разговара са ученицима о портретима јунака који
су им остали у сећању (могу да се послуже и примерима из
Читанке). Заједно анализирају која су то својства чија је улога да
„оживе” опис и учине га живописним, уверљивим и
упечатљивим. Дефинишу појам портрета и упоређују га са
оним у ликовној уметности. (Наставник може у ПП
презентацији приказати портрете које су радили чувени домаћи
и страни сликари. Исто, може да – на основу одабраних
инсерата из чувених филмских остварења – прикаже како
изгледа филмски портрет.)
Ученици раде вежбу из Граматике (стр.118).
Наставник предлаже ученицима да за следећи час размисле о
томе на које све начине могу да опишу неки простор.

Напомене

Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 87
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Опис простора

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Упознавање са књижевнотеоријским појмом ентеријера и
екстеријера.

Образовни задаци

Препознавање описа простора и упознавање са његовим
основним карактеристикама.

Функционални
задаци

Оспособљавање ученика за упечатљиво описивање простора.

Облици рада

Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код
ученика.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела
позивајући се на само дело
Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, текстуална

Наставна средства

Граматике (стр. 120–121), Читанке, свеске

Корелација

Језик, књижевност, ликовна уметност/филм/позориште/ПП
презентација

Иновације

Повезивање наставне јединице са знањем из области ликовне
уметности и различитих визуелних медија

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Литература за
наставнике

Литература за ученике

1. КАКО писци пишу / Давид Албахари... ; приређивач Славиша
Лекић, Службени гласник, Београд, 2006.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(до 15 минута)

Главни део часа
(око 20 минута)

Наставник чита ученицима одломак из романа Зона
Замфирова (Граматика, стр. 120). Разговарају о атмосфери коју
тај опис обликује и заједно трагају за уметничким средствима
којима је доминантно осећање постигнуто.
Наставник уз помоћ ученика „извлачи” и записује основне
смернице за успешно описивање простора. Добро би било
записати их на неки хамер или слично, и закачити на пано, како
би ученицима могле да послуже приликом израде писаних
састава.
Наставник и ученици заједно дефинишу појмове ентеријера
и екстеријера.

Завршни део часа
(око 10 минута)

Наставник дели ученицима сличице из часописа које
приказују различите просторе. Њихов је задатак да напишу
кратке описе тих простора (не више од неколико реченица).
Уколико има могућности, може да ученицима прикаже
одабране инсерте из чувених филмова, на којима су одабрани
ентеријери и екстеријери – и где се види њихова функција
(социо-психолошка карактеризација лика, представљање
одређене атмосфере, као и кључних момената у развоју
радње...). Такође, може приказати ентеријере и екстеријере
чувених сликара, домаћих и страних.

За наредни час

Ученици треба да понесу Граматике.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 88
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Заменице – именичке заменице

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Усвајање новог знања о врстама речи – заменице.
Уочавање и запажање законитости у вези са именским речима.
Усвајање знања о заменицама: именичке личне заменице. Промена
личних заменица ја, ти, он, она, оно, ми, ви, они, оне, она.
Активно учествовање у примењивању наученог на одговарајућим
примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа
српског књижевног језика.
Утврђивање знања о врстама речи.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним
вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни
текст представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са
облицима речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди
облик променљиве речи
СЈ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама
и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама
СЈ.1.3.14. зна значења речи и гразеологизама који се употребљавају у
контексту свакодневне комуникације, као и оних који се често јављају у
школским текстовима

Облици рада

Фронтални, индивидуални, рад у пару

Наставне методе

Дијалошка, монолошка

Наставна средства

Граматике (стр. 133–138), свеске

Корелација
Иновације

Језик, језичка култура, њижевност

Литература за
наставнике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика, Креативни
центар, Београд, 2010.

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и језичка
култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука, Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део
часа
(око 8
минута)
Главни део
часа
(око 25
минута)

Ученици се уз помоћ наставника подсећаја шта су научили о
заменицама у млађим разредима. Читају текст у Граматици о именичким
заменицама и подвлаче их.
Наставник објашњава да су заменице променљиве именске речи које
упућују на неко биће, предмет, појаву или на неку особину. Зато се
заменице још називају и упућивачке речи. Према функцији у реченици
деле се на именичке и придевске. Именичке заменице су самосталне,
као и именице (ја, ти, ми, ви, они, оне..). Придевске заменице су
несамосталне као и придеви, јер у реченици стоје уз именицу и ближе је
одређују (мој стриц, овај бицикл, неки дечак...).
Наставник пише на табли личне заменице, а ученици записују у своје
школске свеске:
Једнина
1.лице (које говори, говорник)
– ЈА
2.лице (ком се обраћамо, саговорник) – ТИ
3.лице (о ком говоримо, неприсутно) – ОН, ОНА, ОНА
Множина
1. лице (говорник заједно са групом у којој се налази) – МИ
2. лице (саговорник са групом у којој се налази)
– ВИ
3. лице (неприсутна, одсутна лица) – ОНИ/ОНЕ/ОНА

Даље се на табли пише деклинација, промена личних заменица:
1.лице једнине
ЈА
Н. ЈА
Г. МЕНЕ, МЕ
Д. МЕНИ, МИ
А. МЕНЕ, МЕ
В. /
И. МНОМ(Е)
Л. МЕНИ

2. лице једнине
ТИ
ТИ
ТЕБЕ, ТЕ
ТЕБИ, ТИ
ТЕБЕ, ТЕ
ТИ
ТОБОМ
ТЕБИ

3. лице једнине
ОН/ ОНО
ОН, ОНО
ЊЕГА, ГА
ЊЕМУ, МУ
ЊЕГА, ГА, Њ
/
ЊИМ(Е)
ЊЕМУ

3. лице једнине
ОНА
ОНА
ЊЕ, ЈЕ
ЊОЈ, ЈОЈ
ЊУ, ЈУ, ЈЕ
/
ЊОМ(Е)
ЊОЈ

1. лице множине
МИ
МИ
НАС, НАС
НАМА, НАМ
НАС, НАС
/
НАМА
НАМА

Наставник упућује ученике да разликују краћи облик глагола јесам – је,
и краћи облик личне заменице она, који у акузативу гласи – је: Воли је.
(је = њу, заменица) Волео ју је. (је – глагол)
Наставник задаје ученицима школски задатак у којем треба да,
организовани за рад у пару сами напишу промену личних заменица ВИ,
ОНИ, ОНЕ, ОНА у школским свескама, а после заједно усмено
проверавају.
Завршни
део часа
(до 12
минута)
За наредни
час
Напомене
Коментар
наставника

Ученици за домаћи задатак добијају 1. и 2. вежбу из Граматике, у
којима вежбају именичке заменице.
Понети Граматику.

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 89
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Лична заменица сваког лица себе, се

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Усвајање новог знања о врстама речи – заменице.

Образовни задаци

Уочавање и запажање законитости у вези са именским речима.
Усвајање знања о заменицама: заменица сваког лица. Активно
учествовање у примењивању наученог на одговарајућим примерима.

Функционални
задаци

Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о врстама речи.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са
облицима речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди
облик променљиве речи
СЈ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама
и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама
СЈ.1.3.14. зна значења речи и гразеологизама који се употребљавају у
контексту свакодневне комуникације, као и оних који се често јављају у
школским текстовима

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна средства

Граматике (стр. 138–139), свеске

Корелација

Језик, језичка култура, књижевност

Иновације
Литература за
наставнике

Литература за
ученике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део
часа
(око 8
минута)
Главни део
часа
(око 25
минута)

Ученици се подсећају именичких заменица. Усмено мењају по падежима
личне заменице.
Кроз пример: Милош је увек полазио од себе, дивио се себи, волео себе, поносио
се собом и непрекидно причао о себи наставник уводи нови појам – личну
заменицу за свако лице СЕБЕ, СЕ која упућује на појам означен субјектом, па се
зове и повратна заменица.
Наставник пише на табли промену личне заменице СЕБЕ, СЕ, а ученици
записују у своје школске свеске:
Номинатив
Генитив
Датив
Акузатив
Вокатив
Инструментал
Локатив

/
себе, се
себи
себе, се
/
собом
(о) себи

Наставник ученицима објашњава да се краћи облик заменице себе – СЕ јавља
код повратних глагола када субјекат врши радњу над самим собом (умивам се,
чешљам се, туширам се).

Ученици добијају реченице (кратке народне умотворине) у којима ће
подвући облике личне заменице себе и одредити у ком су падежу:
Све своје собом носим.
Све што чиниш, себи чиниш.
Што не желиш себи, немој ни другоме.
Враг и сам себи није добро учинио.
Нико човјеку горе не учини нег’ он сам себи.
Учећи другога и сами себе учимо.
Завршни
Ученици читају примере заменицу сваког лица себе, се у Граматици и
део часа
(до 12
сами дају примере за ову заменицу.
минута)
За наредни
Понети Граматику.
час
Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 90
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Језик

Наставна
јединица

Писање личне заменице Ви великим словом

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Усвајање новог знања о правопису српског језика.

Облици рада

Уочавање и запажање законитости у вези са језиком и правописом.
Усвајање знања о правилном личне заменице Ви. Активно
учествовање у примењивању наученог на одговарајућим
примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа
српског књижевног језика.
Утврђивање знања о правопису српског језика.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним
вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни
текст представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
СЈ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
СЈ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем)
СЈ.1.2.8. примењује правописну норму (употреба великог слова,
тачке, запете, управног говора) у једноставним примерима
СЈ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева
Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна
средства

Свеске, Граматика (стр.136–137)

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Корелација
Иновације

Литература за
наставнике

Језик, правопис, језичка култура
1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад,
2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)

Ученици се подсећају шта су све научили о заменицама. Посебну
пажњу посвећују личним заменицама.

Главни део часа
(око 25 минута)

Наставник објашњава да ученици треба да праве разлику у
писању у личне заменице ВИ.
1. Када се обраћамо групи саговорника, пишемо је малим
словима:
Срећни смо што сте нам ви дошли у посету.
2. Када се обраћамо једној особи, из поштовања, пишемо је
великим словом:
Срећни смо што сте нам Ви дошли у посету.
Ученици одговарају како је лична заменица ВИ употребљена у
следећем примеру:
Господине, ви нисте у праву!
а) правилно, малим словом
б) неправилно, треба је написати малим словом
в) правилно је и једно и друго
(Заокружи тачан одговор.)

Завршни део часа
(до 12 минута)
За наредни час

Ученици раде вежбу које им је наставник припремио и
коментаришу своја решења.
Понети Читанке.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 91 и 92
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Књижевност

Наставна јединица

Свети Саво, народна епска песма

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Обрада народне епске песме.

Образовни задаци

Утврђивање и проширивање знања о народној књижевности.
Утврђивање књижевнотеоријских појмова (ауторска и народна
књижевност, мотив у књижевноуметничком делу, подела
народне књижевности).

Функционални
задаци

Развијање осећања за аутентичне естетске вредности народног
стваралаштва.
Разумевање теме и мотива у песми.
Стварање поштовања према културном идентитету свога
народа.

Васпитни задаци

Развијање свести о културној историји српског народа.
Уважавање највећих животних вредности на примеру
књижевног лика који је стваран према историјским подацима о
јунаку националне историје

Образовни стандарди

CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела
(предвиђених програмом V разреда) са именима аутора тих
дела
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика и њихову међусобну повезаност
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује
функцију стилских фигура у тексту

Облици рада

Фронтални, индивидуални, рад у паровима

Наставне методе

Текстуална, дијалошка, монолошка

Наставна средства

Читанке (стр. 75–79), свеске (ПП презентација)

Корелација

Језик, историја

Иновације

Литература за
наставнике

1. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
2. Снежана Самарџија, Увод у усмену књижевност, Београд,
2007.
3. Јован Деретић, Српска народна епика, Београд, 2000.

Литература за ученике

1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. www.ask.rs/ASK_EN_AzbucnikDela.aspx
3. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа

Наставник ће у разговору са ученицима подсетити на лик и
дело Светога Саве. Ученици ће говорити о Светом Сави, изнеће
основне биографске податке. Наставник ће допунити излагање,
показаће припремљене фотографије (може и помоћу ПП
презентације: Немањићи у српској култури и историји,
фотографије манастира, задужбина).
Бројна предања о Светом Сави представљају га као
чудотворца (подсетиће се – књижевни појам: предање).

Главни део часа

Наставник ће изражајно прочитати песму.
Тумачењем непознатих речи увешће ученике у свет
средњовековне историје. Објасниће лексику (господа
ришћанска, летурђија, Виландар, задужбина, намастир,
буздован, грош, дукат, наџак...) као и изразе („Куд се ђеде цар
Немање благо“, „Просто да си Немањићу Саво“ и сл.)
Ученици ће покушати да сами одреде тему песме, наставник
ће кориговати њихове одговоре). Шта се питају господа
ришћанска?
Место редње – скуп хришћана увек је био испред манастира
– па и овај збор (састанак) био је испред манастира (ученици ће
покушати сами да пронађу који је манастир у питању –
Грачаница).
Анализираће фабулу:
1. оптужба господе ришћанске да је Стефан Немања
потрошио благо;
2. Савино одбацивање оптужбе;
3. одбрана Стефана Немање Савиним објашњењем како је
благо потрошено.
Сава набраја на шта Немања није потрошио благо (ученици
ће плавом бојом подвући Савино порицање очевог
расипништва).

Сава затим говори како је потрошено благо Немањића
(ученици ће црвеном бојом подвући Савино објашњење којим
он уверава господу ришћанску да је његов отац мудро трошио
благо зидајући задужбине).
Шта је мотив Немањиног улагања у манастире?
Шта то говори о њему?
Какав је човек и владар био Стефан Немања, који је
уместо у оружје улагао благо у српску духовност?
У разговору о значају културних добара за један народ
ученици ће развити основну идеју ове песме и извести
закључак о значају доброчинства за један народ и његову
културу.
Ученици ће објаснити завршне стихове песме и значење
речи благослов.
Наставник ће поново показати фотографије манстира који су
задужбина Стефана Немање, па ће тако ученици проверити који
се манастири у овој песми убрајају у Стефанове задужбине, а
заправо их није он подигао. Објасниће зашто му је народна
епска традиција приписала све ове манастире.
Наставник ће објаснити појам епски десетерац (одлике
овог стиха, његова употреба у епској народној песми).
Завршни део часа

Самостално формулишу поруке, усмено коментаришу и
записују у свеске.

За наредни час

Наставник ће упутити ученике да за следећи час ураде
итраживачки задатак са 79. стр.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 93
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Књижевност / језичка култура

Наставна јединица

Свети Сава у књижевности

Тип часа

Утврђивање

Циљ часа

Утврђивање знања о прочитаним текстовима.

Образовни задаци

Утврђивање и проширивање знања о народној књижевности.
Утврђивање књижевнотеоријских појмова (ауторска и народна
књижевност, мотив у књижевноуметничком делу, подела
народне књижевности).

Функционални
задаци

Развијање осећања за аутентичне естетске вредности народног
стваралаштва.
Разумевање теме и мотива у песми.

Васпитни задаци

Стварање поштовања према културном идентитету свога
народа.
Развијање свести о културној историји српског народа.
Уважавање највећих животних вредности на примеру
књижевног лика који је стваран према историјским подацима о
јунаку националне историје

Образовни стандарди

CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела
(предвиђених програмом V разреда) са именима аутора тих дела
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика и њихову међусобну повезаност
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује
функцију стилских фигура у тексту

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Текстуална, дијалошка, монолошка

Наставна средства

Читанке (стр. 75–79), свеске, књига

Корелација

Језик, историја

Иновације

Слушање Светосавске химне, приказивање сликарских,
вајарских дела. На тај начин, чулном перцепцијом подстићи
ученике на размишљање о уметности, о ауторству, уметнику –
аутору.

Литература за
наставнике

1. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
2. Снежана Самарџија, Увод у усмену књижевност, Београд,
2007.
3. Јован Деретић, Српска народна епика, Београд, 2000.

Литература за ученике

1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. www.ask.rs/ASK_EN_AzbucnikDela.aspx
3. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(15 минута)

Час започиње слушањем Светосавске химне и приказивањем
сликарских, вајарских дела инспирисаних ликом Светог Саве.
Наставник ће у кратком дијалошком уводу проверити колико су
ученици усвојили сазнања о лику и културно-историјском значају
Светога Саве. Ученици ће говорити о Светом Сави, изнеће
основне биографске податке и упоредити их са прочитаним
текстовима о овом српском просветитељу; говориће о начину на
који је његов лик представљен у књижевности.

Главни део часа
(15 минута)

Завршни део часа
(15 минута)
За наредни час

Наставник најављује да ће задатак ученика бити да напишу пет
до седам реченица о Светом Сави, и то, по сопственом избору:
као анегдоту, кратку причу, песму или биографску белешку и да ће
то читати на часу.
Ученици читају своје радове, коментаришу их и дају сугестије.
На крају изводе резиме часа.
Ученици треба да понове заменице и понесу Граматике.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 94
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Неличне именичке заменице

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Облици рада

Усвајање новог знања о врстама речи – заменице
Уочавање и запажање законитости у вези са именским речима.
Усвајање знања о заменицама: неличне именичке заменице, писање
заменица нико, ништа уз предлоге. Активно учествовање у
примењивању наученог на одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа
српског књижевног језика.
Утврђивање знања о врстама речи.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни
текст представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са
облицима речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да
одреди облик променљиве речи
СЈ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са
врстама и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама
СЈ.1.3.14. зна значења речи и гразеологизама који се употребљавају
у контексту свакодневне комуникације, као и оних који се често
јављају у школским текстовима
Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна средства

Граматике (стр. 140–142), свеске

Корелација

Језик, језичка култура, књижевност

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)

Главни део часа
(око 25 минута)

Наставник за уводно понављање личних заменица даје неколико
народних умотворина у којима ће ученици препознати личне
заменице, подвући их и одредити лице, број (род) и падеж:
Ми старимо, свет се подмлађује.
Дај ти мени плачидруга, а певидруга је лако наћи.
Ко је себи зао, како ће другом бити добар?
Уздај се у се и у своје кљусе.
Тешко мени без мене.
Ученици добијају задатак да подвуку заменице у следећим
пословицама: Ко воду гази а одјећу не пази? (Жаба у води); Шта је
најбрже на свијету? (Ум); Некоме слама тоне, а некоме олово
плута.
Заменице у наведеним пословицама називају се неличне
именичке заменице. Наставник пише следећу табелу на табли:
Врсте неличних именичких заменица:
УПИТНЕ
КО, ШТА (Ко говори, и шта говори?) упитно
НЕОДРЕЂЕНЕ НЕКО, НЕШТО (Неко нешто говори.) непознато
ОДРИЧНЕ
НИКО, НИШТА (Нико ништа не говори.) негација
ОПШТЕ
СВАКО, СВАШТА (Свако свашта говори.) уопштено
Остале заменице су: ико, ишта, било ко, било шта, ма ко, ма
шта, ко год.
Наставник ученицима скреће пажњу да се заменице НИКО,
НИШТА уз предлоге увек пише одвојено. Наставник пише следеће
примере на табли, додајући и промену заменица ико, ишта:
ни од кога
ни са ким
ни на шта
ни о чему

и са ким
и од кога
и са чим
и о коме и сл.

Ученици раде вежбу у Граматици и образлажу своја решења.
Завршни део часа
(до 12 минута)
За наредни час
Напомене

Ученици раде вежбе за неличне именичке заменице у Граматици.
Упоређују и образлажу своја решења.
Понети Граматику.

Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 95
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Писање одричних заменица нико и ништа с предлозима

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Усвајање новог знања о правопису српског језика.

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Уочавање и запажање законитости у вези са језиком и правописом.
Усвајање знања о писању одричних заменица нико и ништа са
предлозима. Активно учествовање у примењивању наученог на
одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа
српског књижевног језика.
Утврђивање знања о правопису српског језика.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни
текст представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
СЈ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
СЈ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем)
СЈ.1.2.8. примењује правописну норму (употреба великог слова,
тачке, запете, управног говора) у једноставним примерима
СЈ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна средства

Граматике (стр.140–143), свеске

Корелација

Језик, правопис, језичка култура

Иновације
Литература за
наставнике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)

Наставник у уводном делу часа даје ученицима реченице у
којима ће подвући одричне именичке заменице:
Нико се није научен родио.
Боље је ништа не знати, него којекако.
Ништа није боље од добре воље.
С трудом ишта, а без труда баш ништа.
Затим даје реченице које ученици треба да допуне правилним
облицима неличних заменица нико и ништа:
О коме размишљаш? Не размишљам ..................... (нико).
На шта мислиш? Не мислим ................... (ништа).

Главни део часа
(око 25 минута)

Наставник објашњава ученицима да су честе грешке када је реч о
писању заменица нико и ништа с предлозима.
Неправилно
Није узео књигу *од никога.
Не дружи се *с никим.
Не мисли *на ништа.
Нема поштовања *према никоме.

Правилно
Није ни од кога узео књигу.
Не дружи се ни са ким.
Не мисли ни на шта.
Нема поштовања ни према коме.

Ученицима се објашњава да се одричне заменице нико и ништа
уз предлоге увек пишу одвојено, а не састављено, као у наведеним
примерима.
Ученици дају примере реченица у којима су правилно
употребљене одричне заменице с предлозима и образлажу их.
Завршни део часа
(до 12 минута)
За наредни час

Ученици раде вежбу у Граматици на страни 141 и коментаришу
своје одговоре са наставником.
Обновити заменице и припремти се за час утврђивања.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за часброј 96
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Језик
Да поновимо: заменице

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације

Обнављање, утврђивање
Обнављање и утврђивање знања о заменицама.
Уочавање врсте заменица у адекватним примерима.
Разликовање личних и неличних заменица.
Повезивање знања о именским речима и деклинацији са
заменицама.
Утврђивање стеченог знања.
Активно учешће у осмишљеним активностима.
Постепено и систематично упознавање граматике српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о заменицама.
Овладавање нормативном граматиком српског језика.
Остваривање континуитета у граматичким вежбама.
Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
Оспособљавање ученика за усвајање градива потребног у
свакодневним приликама.
Неговање истраживачког духа и радозналости код ученика
према законитостима матерњег језика.
СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке
категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку
норму у вези са облицима речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме
да одреди облик променљиве речи
СЈ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у
вези са врстама и подврстама речи и њиховим граматичким
категоријама
СЈ.1.3.14. зна значења речи и гразеологизама који се
употребљавају у контексту свакодневне комуникације, као и
оних који се често јављају у школским текстовима
Фронтални, индивидуални, групни рад
Текстуална, дијалошка
Граматике (стр. 133–143), свеске, Радна свеска (стр. 46–47)
Језик, језичка култура

Литература за
наставнике

Литература за ученике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови
Сад, 2007.
2. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног
језика, Креативни центар, Београд, 2010.
3. М. Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика –
српски језик и језичка култура са вежбањима за пети разред
основне школе, Едука, Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд,
2014.
3. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик –
радна свеска за пети разред основне школе, Едука, Београд,
2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 15 минута)

У уводном делу часа наставник усмено проверава колико су
ученици усвојили из претходно пређеног градива које се односи
на заменице, појмове личне заменице, именичке заменице,
заменица сваког лица себе, се. Ученици могу да се служе
табелама датим у уџбенику.

Главни део часа
(око 20 минута)

Ученици се деле у четири групе и тимски раде вежбе из
Радне свеске (стр.46–47).

Завршни део часа
(до 10 минута)

Ученици излажу и образлажу своја решења, наставник
коригује и допуњује њихове одговоре.

За наредни час

Понети Читанке.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 97
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Књижевност

Наставна јединица

Марко Краљевић и Љутица Богдан, народна епска песма

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Обрада народне епске песме

Образовни задаци

Усвајање знања о епским народним песмама (појам епски
десетерац).
Усвајање појма стилских фигура и њихове улоге у песми
(поређење и метафора).

Функционални
задаци

Оспособљавање ученика за критичко тумачење уметничког
дела.

Васпитни задаци

Неговање свести о националној култури и историји.
Стварање поштовања према културном идентитету свога
народа и уважавање народног стваралаштва.
Уважавање етичких вредности на примеру књижевног лика који
је стваран према историјским подацима о јунаку националне
историје као и путем усменог предања и колективне фантазије.

Образовни стандарди

CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела
(предвиђених програмом V разреда) са именима аутора тих дела
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика и њихову међусобну повезаност
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује
функцију стилских фигура у тексту
CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано
га образлаже

Облици рада

Фронтални, индивидуални, рад у паровима

Наставне методе

Текстуална, дијалошка, монолошка

Наставна средства

Читанке (стр. 89–94), свеске

Корелација

Језик

Иновације

Литература за
наставнике

Литература за ученике

1. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
2. Снежана Самарџија, Увод у усмену књижевност, Београд,
2007.
3. Јован Деретић, Српска народна епика, Београд, 2000.
1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. www.ask.rs/ASK_EN_AzbucnikDela.aspx
3. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(5 минута)
Главни део часа
(30 минута)

Завршни део часа
(10 минута)
За наредни час
Напомене
Коментар
наставника

Наставник ће у кратком уводу навести основне одлике епске
народне песме. Подстаћи ће ученике да говоре о епској десетерачкој
поезији.
Наставник ће изражајно прочитати песму.
Ученици ће уз помоћ наставника покушати да формулишу тему
песме као и основне мотиве у песми.
Наставник ће увести ученике у анализу песме објашњавањем
страних речи.
Ученици се организују за рад у групи.
Упутства за рад
Ученици састављају план песме, анализа фабуле.
Објаснити почетак и крај песме. Прокоментарисати однос између
двојице јунака. Зашто није дошло до боја између Марка и Богдана?
Пронаћи делове песме који су шаљиви. (Улога хумора у песми.)
Ученици ће представити урађене задатке.
Наставник ће подсетити на улогу коју у епској песми имају
језичкостилска средства (хипербола, епитет, стални епитет,
метафора...).
Ученици ће поновити читање песме (обавезно бележе и подвлаче
све уочене стилске фигуре, посебно обраћају пажњу на сталне
епитете).
Ученици треба да уоче коју функцију у епској песми има опис
природе, природних појава.
Пронаћи ће стих у којем се описује како пада тама на виноград и
објасниће зашто Љутичином доласку претходи тама.
Анализираће ( рад у пару) тему и основне мотиве у овој песми.
Наставник ће прочитати одломке из књиге Марка Поповића:
„Вештина ратовања и живот војника“ у делу Приватни живот у
српским земљама средњег века.
За наредни час урадити задатак за истраживање (стр. 93).

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска годинаа

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 98
Наставна тема

Јунаци

Наставна област
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Књижевност
Како је Тезеј победио Минотаура, Густав Шваб
Обрада
Анализа мита о Тезеју.
Усвајање знања о миту (одлике мита, јунаци митова,
митолошка бића).
Оспособљавање ученика за доживљајно читање, развијање
емпатијског односа према прочитаном делу.
Оспособљавање ученика за критичко тумачење уметничког
дела.
Развијање свести о улози и значају које су за савремену
културу имали старогрчки митови и митологије уопште.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела
(предвиђених програмом V разреда) са именима аутора тих
дела
CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и
ауторска књижевност)
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика и њихову међусобну повезаност
CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује
функцију стилских фигура у тексту
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и
аргументовано га образлаже
Фронтални, индивидуални, рад у паровима
Текстуална, дијалошка, монолошка
Читанке (стр. 20–25 ), свеске
Историја, језик, ликовна култура
Коришћење интерактивне табле (час се изводи у
информатичком кабинету).
Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
1. Густав Шваб, Најлепше приче из класичне старине
2. Р. Гревс, Грчки митови
3. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Образовни задаци
Функционални
задаци
Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике
Литература за ученике

Ток часа
Уводни део
часа
(10 минута)

Главни део
часа
(30 минута)

Завршни
део часа
(5 минута)

За наредни
час

Ученици уз помоћ наставника покушавају да формулишу појам мита.
Наставник поставља квиз питања о миту. Ученици наводе примере митова
које су имали прилике да гледају/читају.
Закључиће да је то књижевна врста у којој је испричан неки догађај везан за
одређени лик, са фантастичним елементима.
Разговараће о теми: Зашто је примитиван човек стварао митове, да ли је
разумео природу и свет око себе на начин на који је ми данас познајемо?
Привид и стварност били су помешани у доживљају света и тумачењу
појава.
Наставник ће кратком локализацијом приближити мит о Тезеју који ће
бити прочитан на часу.
Наставник ће изражајно прочитати мит из Читанке.
Ученици анализирају лик Тезеја.
Протумачиће његов поступак који га чини митолошким јунаком. Повезују
знање о другим јунацима митова са ликом Тезеја. Наставник ће навести неке
ликове из грчке митологије, а ученици ће покушати да се сете неких
основних информација о задатим ликовима.
(Уколико постоји могућност, овај час може да се одржи у кабинету са
интерактивном таблом. Тада би било занимљиво да ученици сами проналазе
што више информација о задатом лику и његових представљања у
ликовним уметностима.)
Анализу настављају објашњењем Тезејеве одлуке да помогне суграђанима.
Ученици ће анализирати све ликове и објаснити односе ликова у миту.
Ученици ће објаснити каква је била улога богова у грчкој митологији.
Ученици ће покушати да замисле шта би било да Тезеј није послушао бога.
Разговараће о улози богова у митовима. Објасниће како богови поступају
према онима који им се супротставе.
Ученици добијају задатак да у својим свескама сажето испричају зашто је и
како Аријадна помогла Тезеју. (рад у пару)
Након прочитаних сажетака наставник ће пустити анимирани филм Тезеј и
Минотаур.
Наставник ће препоручити књиге са митовима и поделити истраживачке
задатке за ученике који похађају додатну наставу.
Заинтересовани ученици добијају материјал за квиз који ће се одржати
наредног месеца. Тема квиза је: Стара Грчка у историји и у књижевности.
Такмиче се сва одељења петог разреда. Квиз подразумева корелацију
наставних предмета Историја и Српски језик.
За наредни час урадити истраживачки задатак – Препричати један мит по
избору. По жељи, ученици могу да илуструју одабрани мит (митског јунака),
да нацртају стрип, или све прикажу на паноу.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 99
Наставна тема

Јунаци

Наставна област
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Књижевност
Зимско јутро, Војислав Илић
Обрада
Обрада лирске песме.

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Усвајање књижевнотеоријских појмова (описна лирска песма,
мотиви, дескрипција, песничка слика, пејзаж, изражајност,
сликовитост, персонификација, епитет).
Оспособљавање ученика за анализу књ. дела.
Усвајање одређених књижевнотеоријских појмова.
Препознавање и издвајање одређених стилских фигура.
Уочавање улоге коју има опис у лирској песми (изражајност и
сликовитост стихова).
Подстицање ученика на развијање естетског доживљаја ум. дела, као
и јачање њиховог естетског осећаја.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.

Образовни стандарди

CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму
CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком
тексту (епитет, поређење, ономатопеја)
CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у
књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација,
метафора, контраст)
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га
образлаже
CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се
обрађују у настави*
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских
фигура у тексту
CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе

Облици рада
Наставне методе
Наст,авна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

Фронтални, групни рад
Текстуална, дијалошка, монолошка, демонстративна
Читанке (стр. 63– 64), свеске
Језик, језичка култура, ликовна култура, музичка култура

Литература за ученике

Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. www.ask.rs/ASK_EN_AzbucnikDela.aspx
3. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука, Београд,
2013.

Ток часа
Уводни део
часа
(10 минута)

Главни део
часа
(25 минута)

У дијалошком уводу наставник ће представити мотив зиме у уметничким
делима (сликарство, музика, филм, књижевност).
Уводном локализацијом наставник ће упутити ученике у књижевно
стваралаштво Војиславва Илића (биографски подаци, одлике поезије). Поновиће
врсте лирских песама према главном мотиву (љубавне, родољубиве, социјалне,
описне...)
Наставник ће изражајно прочитати песму. Ученици ће говорити о свом
доживљају песме, износећи своје утиске и запажања.
Разговарајући о функцији описа у књижевном делу, ученици ће уочити да опис
на посредан начин износи осећања и мисли лирског субјекта.
Наставник ће навести ученике на разговор о описима које су уочили у прочитаној
песми.
Покушаће да објасне какав је доживљај лирског субјекта дат у опису зимског
предела. Поновљеним читањем песме уочиће све детаље описа одговарајући на
питање – Шта на основу тих описа сазнајемо о ономе што лирски субјекат види
и ономе што лирски субјекат чује? Објасниће и оне делове описа које лирски
субјекат замишља и додајући их употпуњује опис зимског јутра.
Сваки ученик ће настојати да изабере песничку слику која је на њега оставила
најјачи утисак, покушаће да да свој цртеж или макар отисак боја који му
дочаравају ту слику. Говориће о чулима којима су ангажована у опису, разговараће
о повезаности различитих чула у доживљају описне песме. Уочиће контрасте у
песми (визуелне и звучне) који ангажују чула вида и слуха. (Наставник ће пустити
музику док ученици раде овај задатак.)
Ученици анализирају тематски слој песме: анализа теме, главни (зима) и
споредни мотиви (поље, кров, брезе, село, мир, петао, ловац, пси, кандила...) у
песми.
Ученици подвлаче и тумаче уочене стилске фигуре у песми – епитете: оштар
(мраз), зелено (лисје), тршчани (кров),тавни (видокруг), контраст и др.
Наставник ће објаснити улогу инверзије у овој песми.
Наставник подсећа ученике на појам песничког ритма и врсте стихова, врсте
строфе и риме у лирској песми. Ученици треба да одреде врсту стиха, строфе и
риме (рад у паровима).

Завршни
део часа
(10
минута)

Поновљено изражајно читање песме. (Наставник ће скренути пажњу на
употребу опкорачења у песми - и на начин на који се стихови у таквој песме
читају.)
Ученици треба да дају индивидуални печат доживљајном читању песме.

За наредни
час

Ученици добијају задатак да за наредни час ураде задатак из „Мале школе
писања“ (стр. 160) и да припреме што више аутентичних описа зиме.
Припремити се за час граматике (понети: Граматику и Радну свеску).

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 100
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Бројеви

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Усвајање новог знања о врстама речи – бројеви.

Образовни задаци

Уочавање и запажање законитости у вези са именским речима.
Усвајање знања о бројевима: подела бројева на основне, редне и збирне;
променљиви и непроменљиви бројеви; бројне именица на -ица. Активно
учествовање у примењивању наученог на одговарајућим примерима.

Функционални
задаци

Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о врстама речи.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).

Облици рада

Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са
облицима речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди
облик променљиве речи
СЈ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и
подврстама речи и њиховим граматичким категоријама
Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка

Наставна средства

Граматике (стр. 145–152), свеске

Корелација

Језик, правопис, језичка култура, књижевност

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

1. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 2008.
2. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)
Главни део часа
(око 25 минута)

Ученици се, кроз кратко вежбање, подсећају шта знају о бројевима (из
претходних разреда).
Наставник пише на табли да су бројеви несамосталне именске речи које
одређују именицу. Основни бројеви од један до пет су променљиви, а бројеви
од пет надаље су непроменљиви.
Бројеви се деле на: 1. ГЛАВНЕ (кардиналне): основни – један, два, оба,
двадесет пет... (казују колико је бића или ствари на броју), збирни – двоје,
троје, двадесет петоро...(колико је бића различитог пола или младих бића у
збиру); 2. РЕДНЕ – први, други, двадесет пети... (одређују бића и ствари по
реду).
Наставник пише на табли промену броја један, који има сва три рода и слаже
се са именицом уз коју стоји у роду, броју и падежу па се у реченици понаша као
придев.
Број један
мушки род
Н. један
Г. једног(а)
Д. једном(е/у)
А. један, једног(а)
В. –
И. једним
Л. једном

женски род
једна
једне
једној
једну
–
једном
једној

средњи род
једно
једног(а)
једном(е/у)
једно
– (= ном.)
једним
једном

Наставник ученицима објашњава да се у савременом говору ретко чује
промена бројева два, три и четири. Али да је правилно мењати те бројеве на
следећи начин:
Број два
мушки и средњи род
женски род
Н. два
две
Г. двају
двеју
Д. двама
двема
А. два
две
В. два
две
И. двама
двема
Л. двама
двема
*Датив, инструментал и локатив броја четири гласи четирма.

Бројеви три и четири
мушки, женски и средњи род
Н. три
Г. трију
Д. трима
А. три
В. три
И. трима
Л. Трима

Збирни бројеви означавају скуп (збир) особа мушког и женског пола
(двадесет петоро ученика), или збир младих бића, односно стоје уз збирне
именице које означавају бића (шесторо деце, петоро браће, троје јагњади...).
Редни бројеви се понашају као придеви – стоје уз именицу, означавају који је по
реду појам који она означава, и слажу се са њом у роду, броју и падежу (у петом
разреду, од првог разреда, четврти час, на четвртом часу...)
Завршни део
часа
(до 12 минута)

За наредни
час

Ученици читају текст у Граматици о бројним именицама на -ица, и о
правилном писању бројева; раде вежбе и образлажу своје одговоре.
За домаћи задатак ученици треба да ураде вежбање Један, два, три,
крени! из Радне свеске (стр. 48–50)
Понети Граматику.

Напомене

Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за часброј 101
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Језик
Да поновимо: врсте именских речи, именске речи – падежи

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа
Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације

Обнављање, утврђивање
Обнављање и утврђивање знања о врстама речи.
Уочавање именских врста речи у примерима.
Повезивање усвојеног знања са падежима и деклинацијом
именских речи.
Утврђивање стеченог знања.
Активно учешће у осмишљеним активностима.
Постепено и систематично упознавање граматике српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о именским врстама речи.
Овладавање нормативном граматиком српског језика.
Остваривање континуитета у граматичким вежбама.
Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
Оспособљавање ученика за усвајање градива потребног у
свакодневним приликама.
Неговање истраживачког духа и радозналости код ученика
према законитостима матерњег језика.
СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке
категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку
норму у вези са облицима речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да
одреди облик променљиве речи
СЈ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези
са врстама и подврстама речи и њиховим граматичким
категоријама
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се
употребљавају у контексту свакодневне комуникације, као и
оних који се често јављају у школским текстовима
Фронтални, индивидуални, групни рад
Текстуална, дијалошка
Граматике, наставни листићи или ПП презентација
Језик, језичка култура

Литература за
наставнике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
3. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд,
2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 15 минута)

Главни део часа
(око 20 минута)

Завршни део часа
(до 10 минута)
За наредни час

У уводном делу часа наставник усмено проверава колико су
ученици усвојили из претходно пређеног градива које се
односи на врсте речи, појмове именске речи, деклинација,
падежи. Ученици могу да се служе табелама датим у уџбенику.
Ученици у виду групног рада раде вежбе са наставних
листића које им је наставник припремио и одговарају по
пропозицијама одређеним за квиз игре.
Ученици излажу и образлажу своја решења, наставник
коригује и допуњује њихове одговоре.
Понети Читанке.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 102
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Књижевност

Наставна јединица

Девојка цара надмудрила, народна приповетка

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Обрада народне приповетке.

Облици рада

Усвајање знања о народним приповеткама (појам новела,
Вукова подела приповедака на мушке и женске приповетке).
Оспособљавање ученика за критичко тумачење уметничког
дела.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела
(предвиђених програмом V разреда) са именима аутора тих дела
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика и њихову међусобну повезаност
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује
функцију стилских фигура у тексту
CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано
га образлаже
Фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад

Наставне методе

Текстуална, дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна средства

Читанке (стр. 97–101), свеске

Корелација

Језик, народна традиција

Образовни задаци
Функционални
задаци
Васпитни задаци

Образовни стандарди

Иновације

Литература за
наставнике

Литература за ученике

1. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
2. Јован Деретић, Српска народна епика, Београд, 2000.
3. Снежана Самарџија, Увод у усмену књижевност, Београд, 2007.
4. Радмила Пешић, Нада Милошевић Ђорђевић, Народна
књижевност, Београд, 1984.
1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. www.ask.rs/ASK_EN_AzbucnikDela.aspx
3. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука, Београд,
2013.

Ток часа
Уводни део часа
(5 минута)

Наставник ће подсетити ученике на поделу народне књижевности
(народна проза и народна поезија).
Одлике народне прозе, Вукова подела народних приповедака.
Одлике новеле, разлика коју је Вук правио између мушких и
женских приповедака.

Главни део часа
(30 минута)

Наставник ће изражајно прочитати приповетку
Подстицајним питањима наставник мотивише ученике да у тезама
препричају причу (подсетиће их на појам фабуле). Овај задатак ће
радити у паровима.
Ученици читају сваку тезу, наставник координира одговоре.
Објасниће сусрет девојчиног оца са царем. Ученици ће подвући
очев одговор из којег се види шта је девојку учинило тако мудром.
Навешће по реду све задатке које је цар задавао мудрој девојци.
Анализираће ликове на основу дијалога који је доминантан облик
казивања у овој новели.
Шта је навело цара да девојци поставља немогуће задатке? Коју
цареву особину из тога уочавамо?
Колико захтева је цар поставио девојци пре него што ју је лично
упознао?
Којим лукавством девојка „побеђује“ цара у игри надмудривања?
Ученици ће објаснити зашто у овој новели ништа не сазнајемо о
изгледу ове девојке.
Наставник ће дати задатак да ученици подвуку све дијалоге у
тексту, различитим бојама оно што говори цар и оно што говоре
девојка и отац. Ученици се организују за рад у групи и припремају
сценарио за драмско извођење ове приповетке.

Завршни део часа
(10 минута)
За наредни час

Ученици изводе припремљену драмску сцену.
Урадити задатке из „Мале школе писања“ (1. задатак, стр. 101).

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 103
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Домаћи задатак

Тип часа

Утврђивање

Циљ часа

Анализирање домаћег задатка.

Образовни задаци

Читање задатка и слушање мишљења наставника и ученика.
Активно учествовање у коментарисању задатака другова из
одељења.

Функционални
задаци

Развијање смисла и способности за правилно, течно,
економично и уверљиво писмено изражавање.
Оспособљавање ученика за успешно служење књижевним
језиком у свим његовим видовима.

Васпитни задаци

Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код
ученика.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.

Образовни стандарди

CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине
(уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни
текст, који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене
пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове
деловима текста

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, стваралачка

Наставна средства

Вербална, домаћи радови ученика, празни листови

Корелација

Језик, књижевност

Иновације

Литература за
наставнике

1. КАКО писци пишу / Давид Албахари... ; приређивач Славиша
Лекић, Службени гласник, Београд, 2006.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике

Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика - српски
језик и језичка култура са вежбањима, Едука, Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(до 10 минута)

Главни део часа
(око 25 минута)

Наставник објашњава ученицима на који начин треба да прате
читање састава на часу – да треба да бележе своја запажања док
други ученик чита, како би лакше организовали излагање о
прочитаном саставу.
Ученици читају саставе.
Након сваког прочитаног рада следи дискусија у којој остали
ученици, уз помоћ наставника, излажу своја запажања,
аргументују ставове.
Аутори састава треба да се укључе у расправу.

Завршни део часа
(око 10 минута)
За наредни час

Разговор о тешкоћама на које су ученици наилазили при
писању састава, као и о начинима за њихово превазилажење.
Ученици треба да понесу Читанке.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 104
Наставна тема

Сазвежђа

Наставна област

Књижевност

Наставна јединица

Еро с оног свијета, народна шаљива приповетка

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Обрада шаљиве народне приповетке.

Образовни задаци

Усвајање знања о народним приповеткама (Вукова подела).

Функционални
задаци

Развијање смисла и способности за поступну анализу
уметничког дела.
Оспособљавање ученика за успешно служење књижевним
језиком.

Васпитни задаци

Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.

Образовни стандарди

CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела
(предвиђених програмом V разреда) са именима аутора тих дела
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика и њихову међусобну повезаност
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује
функцију стилских фигура у тексту
CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано
га образлаже

Облици рада

Фронтални, рад у пару

Наставне методе

Дијалошка, монолошка

Наставна средства

Читанке (стр. 102–105), свеске, књига

Корелација

Језик, језичка култура

Иновације
Литература за
наставнике

Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за
ученике

1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. www.ask.rs/ASK_EN_AzbucnikDela.aspx
3. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(5 минута)

Главни део часа
(30 минута)

Завршни део часа
(5 минута)

Наставник ће подсетити ученике на поделу народне
књижевности (народна проза и народна поезија).
Одлике народне прозе, Вукова подела народних приповедака.
Одлике новеле, разлика коју је Вук правио између мушких и
женских приповедака.
Наставник ће изражајно прочитати приповетку.
Подстицајним питањима наставник мотивише ученике да у
тезама препричају причу (подсетиће их на појам фабуле). Овај
задатак ће радити у паровима.
Ученици читају сваку тезу, наставник координира одговоре.
Објасниће почетак заплета, сусрет Ере и Tуркиње.
Навешће по реду све Ерине преваре.
Анализираће ликове на основу дијалога који је доминантан
књижевни поступак у овој новели.
Ко су жртве Ерине препредености?
Ученици на основу анализиране шаљиве приче треба да
наведу две карактеристике ове књижевне врсте.
Ученици ће објаснити улогу дијалога у овој шаљивој причи.
Наставник ће дати задатак да ученици подвуку све дијалолге
у тексту, различитим бојама оно што говори Еро, Турчин,
Туркиња и воденичар.
Ученици се организују за рад у групи и припремају сценарио
за драмско извођење приповетке.
У завршном делу часа ученици сумирају главне одлике
анализиране приповетке и доносе закључке о вредности и
значају шаљивих народних приповедака.
Заинтересовани ученици ће у својим свескама нацртати стрип
слике које су замишљали читајући причу.

За наредни час
Напомене

Урадити задатке из „Мале школе писања“ (стр. 104. и 105)

Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 105
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Књижевност:

Наставна јединица

Није вјера тврда у јачега, народна басна

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Обрада народне басне.

Образовни задаци

Утврђивање и усвајање знања о народним приповеткама
(подела народне прозе, народна басна, поука – наравоученије).

Функционални
задаци

Развијање способности за постпну анализу уметничког дела.

Васпитни задаци

Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.

Облици рада

CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела
(предвиђених програмом V разреда) са именима аутора тих
дела
CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и
ауторска књижевност)
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика и њихову међусобну повезаност
CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује
функцију стилских фигура у тексту
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и
аргументовано га образлаже
Фронтални, групни рад

Наставне методе

Дијалошка, монолошка

Наставна средства

Читанке (стр.106), свеске, књига

Корелација

Језик, језичка култура, ликовна култура

Образовни стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

1. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
2. Зона Мркаљ, На часовима српског језика и књижевности,
Завод за уџбенике, Београд, 2011.
3. Мр Марија Бјељац, Школска сцена, Едука, Београд, 2013.

Литература за ученике

1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. www.ask.rs/ASK_EN_AzbucnikDela.aspx
3. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(10 минута)
Главни део часа
(30 минута)

Завршни део часа
(5 минута)

За наредни час

Наставник ће проверити знање ученика о народној
књижевности, подела и одлике народне књижевности. На
припремљена квиз питања ученици ће одговарати у групама.
Наставник ће изражајно прочитати народну басну.
Подстицајним питањима наставник мотивише ученике да у
тезама препричају басну (подсетиће их на појам фабуле). Овај
задатак ће радити у паровима.
Ученици читају сваку тезу, наставник координира одговоре.
Навешће по реду вукове успехе и објаснити како је вук
савладао волове.
Објасниће суштину басне. О којој људској особини говори ова
басна?
Наставник ће подсетити ученике да у баснама животиње
представљају оличење неких људских особина. Коју особину
оличава вук? Која се особина приписује воловима (волу
Бијелоњи)?
Ученици сами тумаче последњу реченицу у басни.
Наставник ће прочитати неколико изабраних басни.
Разговараће о карактеристикама сваке прочитане басне.
Наставник ће поделити припремљени материјал за читање
ове и других басана по улогама.
Читање по улогама. Сваки ученик који је добио улогу за читање,
као и сви остали ученици, читају и упознају се са текстом да би
се припремили за што боље разумевање и нтерпретацију своје
улога.
На крају часа ученици добијају задатак да, по избору,
илуструју басну или нацртају стрип сцену са темом из неке
прочитане басне.
Такође, ученици могу да код куће, по договору, направе
лутке од папира и сценографију, те да драматизовану басну
изведу као луткарску представу.
Припремити се за час књижевности (понети уџбеник, радну
свеску и свеску).

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 106
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Књижевност

Наставна јединица

Међед, свиња и лисица, народна прича о животињама

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Обрада и анализа народне приче о животињама.

Образовни задаци

Усвајање књижевнотеоријских појмова (народна прича о
животињама, народна басна).

Функционални
задаци

Развијање смисла и способности за постпну анализу
уметничког дела.

Васпитни задаци

Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.

Облици рада

CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела
(предвиђених програмом V разреда) са именима аутора тих
дела
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика и њихову међусобну повезаност
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује
функцију стилских фигура у тексту
CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и
аргументовано га образлаже
Фронтални, рад у пару

Наставне методе

Текстуалан, дијалошка, монолошка

Наставна средства

Читанке (стр. 107–108), свеске

Корелација
Иновације

Језик, језичка култура

Образовни стандарди

Литература за
наставнике

1. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
2. Зона Мркаљ, На часовима српског језика и књижевности,
Завод за уџбенике, Београд, 2011.
3. Нада Милошевић Ђорђевић, Од бајке до изреке, Друштво за
српски језик и књижевност, Београд
4. Мр Марија Бјељац, Школска сцена, Едука, Београд, 2013.

Литература за ученике

1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. www.ask.rs/ASK_EN_AzbucnikDela.aspx

Ток часа
Уводни део часа
(5 минута)

Подсећањем на основна обележја басне, наставник ће
припремити ученике да уоче разлику између басне и народне
приче о животињама,

Главни део часа
(35 минута)

Наставник ће изражајно прочитати народну причу о
животињама.
Подстицајним питањима наставник мотивише ученике да у
тезама препричају причу (подсетиће их на појам фабуле). Овај
задатак ће радити у паровима.
Ученици читају сваку тезу, наставник координира одговоре.
Навешће по реду догађаје и објаснити због чега је лисица на
крају победила.
Објасниће тему приче. Наставник ће подсетити на одлике
басне па ће ученици закључити по чему се прича о
животињама разликује од басне а шта им је заједничко.
Наставник ће подсетити ученике да у баснама животиње
представљају оличење неких људаских особина, док у причама
о животињама нема те паралеле.
Наставник ће прочитати неколико изабраних прича о
животињама. Разговараће о карактеристикама сваке прочитане
приче.

Завршни део часа
(5 минута)
За наредни час

Ученици изражајно читају приче.
За наредни час урадити задатак из „Мале школе писања“:
Написати једну причу о животињама. По избору, драматизовати
одређену причу и приказати је као луткарску представу.
Понети Граматике.

Напомене

Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 107
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Глаголи

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Облици рада

Усвајање новог знања о врстама речи – глаголи.
Уочавање и запажање законитости у вези са глаголима.
Усвајање знања о глаголима: значење и служба глагола, подела глагола на
личне и безличне. Граматичке категорије глагола. Активно учествовање у
примењивању наученог на одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о врстама речи.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са
облицима речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди
облик променљиве речи
СЈ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и
подврстама речи и њиховим граматичким категоријама
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
контексту свакодневне комуникације, као и оних који се често јављају у
школским текстовима
Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка

Наставна средства

Граматике (стр. 153 –155), свеске

Корелација

Језик, језичка култура, књижевност

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

Литература за
ученике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 10 минута)

Главни део часа
(око 25 минута)

Завршни део часа
(до 10 минута)
За наредни час
Напомене

У уводном делу часа, једна група ученика, по договору,
изводи петоминутну луткарску представу. На основу глагола
који се јављају у драматизованом тексту, ученици обнављају
знање o глаголима из млађих разреда.
У одломку из народног веровања о анђелу и ђаволу ученици
уз помоћ наставника закључују да су глаголи променљиве речи
које могу да означавају радњу (копати), стање (живети) и
збивање (севати).
Наставник објашњава да се глаголи који означавају радњу и
стање зову лични зато што та радња има свог вршиоца,
односно лице које врши радњу. Пример: Тата чита новине.
Глаголи који означавају збивање немају свог вршиоца, и зато
се зову безлични. Они обично означавају нека збивања у
природи.
Пример: Нагло се смркло.
Наставник пише на табли граматичке категорије глагола:
глаголски вид и глаголски род.
Глаголски вид означава трајање глаголске радње. Тако ће
глагол трчати бити несвршеног вида јер је радња
неограничена, а глагол потрчати свршеног вида јер је радња
завршена у једном кратком тренутку.
Наставник објашњава да глаголски род означава прелазност
глаголске радње. Па ће тако глагол који захтева допуну у виду
објекта бити прелазан (купити нешто), а глагол који не
захтева допуну или предмет на коме се врши радња биће
непрелазан (спавати). Глагол који означавају да радњу врши
субјекат над самим собом (умивати се, обући се), или је реч о
неком стању субјекта (радовати се, смејати се) или два
субјекта врше радњу узајамно један на другоме (грлити се,
руковати се) називају се повратни глаголи.
Ученици раде вежбу на 155. страни Граматике и
коментаришу своје одговоре са наставником.
Понети Читанке.

Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 108
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Књижевност

Наставна јединица

Капетан Џон Пиплфокс, Душан Радовић

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Обрада радио-драме.

Образовни задаци

Утврђивање и проширивање знања о радио-драми.
Усвајање књижевнотеоријских појмова (драма, радио драма, дијалог,
монолог, улоге...).
Увиђање разлике између приповедног и драмског дела.
Увежбавање и усавршавање гласног читања и читања у себи.

Функционални
задаци
Васпитни задаци

Образовни стандарди

Разумевање и тумачење одломка из радио-драме.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив,
тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких
текстова и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе*
CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела*
CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик
из дела; препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу
одломака, ликова, карактеристичних ситуација
CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у
конкретном тексту
CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела
позивајући се на само дело
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га
образлаже

Облици рада

Фронтални, индивидуални, рад у паровима

Наставне методе

Текстуална, дијалошка, монолошка

Наставна средства

Читанке (стр. 75–79), свеске, емитовање радио-драме (РБ 2)

Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

Језик, језичка култура

Литература за ученике

Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.

Ток часа
Уводни део
часа
(10 минута)

Главни део
часа
(30 минута)

Завршни
део часа
(5 минута)
За наредни
час

Наставник ће у разговору са ученицима подсетити на одлике драме као
књижевног рода.

Уводном локализацијом наставник ће подсетити на био-библиографске
податке Душана Радовића, подсетиће на неке песме Душана Радовића са
којима су се ученици сусрели у млађим разредима.
Наставник ће припремити ученике за читање одломака по улогама.
Наставник ће за ову прилику припремити платно на коме ће нацртати
радио. Платно ће поставити тако да њиме могу да се заклоне ученици који
читају текст. Тако ће створити визуелни ефекат који ће користити у
разумевању појма радио-драма. Добро је да наставник пусти снимак неке
радио нумере шпице којом се најављује почетак радио-драме (најбоље је
снимити најавну шпицу са Другог програма Радио Београда и тиме упутити
ученике у овај тип емисије које могу да слушају. По могућности, емитује
одломак из ове радио-драме).
После изражајног читања одломака из Читанке (страна 119), ученици
уобличавају и говоре утиске, запажања и размишљања поводом прочитаног
текста.
Наставник ће припремити ученике да схвате појам језичке
карактеризације јунака у књижевном делу. О лику закључујемо и на основу
његовог говора, па ће се ученицима скренути пажња да анализирају говор
ликова. Ученици раде у пару, сваки пар извлачи лик чију ће карактеризацију
представити пред одељењем. (Десиће се да неколико парова има исти
задатак, што оставља могућност допуњавања и стварања комплетније слике
лика.)
Ликови – задаци: Џон Пиплфокс, гусари, спикер, Арчибалд и чудовиште.
Ученици ће коментарисати хумор у изведеном комаду.
Образложиће најдуховитије делове из одломка.
Наставник ће подсетити ученике на појам драмска радња и етапе у
развоју драмске радње: експозиција (увод у радњу), заплет, кулминација
(врхунац), перипетија (обрт радње) и расплет радње.
Ученици самостално одређују књижевни род дела из којег је прочитан
одломак. Наставник помаже ученицима да запишу прецизна објашњења
важних књижевотеоријских појмова: драмски дијалог, улога, лица у
драми, чин, појава, дидаскалије, спикер.
Наставник ће упутити ученике да за следећи час додатне наставе
покушају да напишу кратку драмску сцену која ће бити изведена у форми
радио-драме.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 109
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Језик

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Облици рада

Глаголски вид
Обрада
Усвајање новог знања о врстама речи – глаголи.
Уочавање и запажање законитости у вези са глаголима.
Усвајање знања о глаголима: граматичке категорије глагола. Глаголски
вид. Подела глагола на свршене, несвршене.Активно учествовање у
примењивању наученог на одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о врстама речи.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са
облицима речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди
облик променљиве речи
СЈ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама
и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама
СЈ.1.3.4. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
контексту свакодневне комуникације, као и оних који се често јављају у
школским текстовима
Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка

Наставна средства

Граматике (стр. 155–157), свеске, Радне свеске

Корелација

Језик, језичка култура, књижевност

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

Литература за
ученике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна свеска
за пети разред, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)

Главни део часа
(око 25 минута)

Наставник пише на табли реченицу:
Милица још увек чита књигу коју сам ја већ прочитао.
и поставља задатак:
а) подвући глаголе у реченици и
б) упоредити трајање радње тих глагола.
Кад ученици одговоре, наставник тражи да наведу још неколико сличних
примера - 1. да је радња неограниченог трајања и 2. да је радња ограничена на
један свршени тренутак.
Наставник објашњава да се сви глаголи у српском језику могу поделити на
свршене и несвршене. Несвршени глаголи означавају радње, стања и збивања
неограниченог трајања. Свршени глаголи означавају радње, стања и збивања
чије је трајање ограничено на један свршени тренутак.
Наставник пише вежбу на табли:
За сваки од наведених глагола одреди да ли је свршен или несвршен:
преписати ..............................
трчати ...............................
писати
...............................
претрчати ..........................
записати ...............................
дотрчати ................................
Несвршени (имперфективни) глаголи могу да буду:
а) трајни, што значи да радња (стање, збивање) траје непрекидно неко
време (певати, копати, пећи, плести);
б) учестали, што значи да се радња, с прекидима, више пута понавља и
тако траје неограничено (трептати, затварати, откривати).
Свршени (перфективни) глаголи могу да буду:
а) почетно-свршени, ако означавају почетак радње (потрчати, поћи,
поскочити, запливати, полетети)
б) целовито или тренутно-свршени, ако означавају целовиту радњу
(скочити, рећи, трепнути, лупити, сести, пасти)
в) завршно-свршени, ако означавају завршетак радње (дотрчати,
доћи, доскочити, допливати, долетети, попити, прочитати).
Наставник даје ученицима савет како лакше да утврде који је глагол
свршен, а који несвршен. Несвршени глаголи могу да стоје уз непотпуни
свршени глагол почети, а свршени не могу.
правилно
неправилно
Почео сам да трчим.
Почео сам да потрчим.

Завршни део
часа
(до 12 минута)

Ученици раде вежбе из Граматике на странама 156 и 157.

За наредни час

Понети Граматику.

Напомене

Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 110
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Глаголски род

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Облици рада

Усвајање новог знања о врстама речи – глаголи.
Уочавање и запажање законитости у вези са глаголима.
Усвајање знања о глаголима: граматичке категорије глагола. Глаголски
род. Подела глагола на прелазне, непрелазне и повратне глаголе. Активно
учествовање у примењивању наученог на одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о врстама речи.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са
облицима речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди
облик променљиве речи
СЈ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама
и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама
СЈ.1.3.4. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
контексту свакодневне комуникације, као и оних који се често јављају у
школским текстовима
Фронтални, индивидуални, рад у пару

Наставне методе

Дијалошка, монолошка

Наставна средства

Граматике (стр. 157–160), свеске

Корелација

Језичка култура, књижевност

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

Литература за
ученике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)
Главни део часа
(око 25 минута)

Ученици уз помоћ наставника проверавају како су урадили вежбу из
Граматике о глаголском виду. Наставник поново образлаже оно што
ученицима који немају тачна решења није јасно.
Наставник пише на табли наслов Глаголки род и објашњава да глаголски
род означава прелазност глаголске радње.
Глаголи у српском језику према прелазности глаголске радње могу бити
прелазни, непрелазни и повратни.
Прелазни глаголи означавају радњу коју вршилац (субјекат) врши на трпиоцу
(бићу или предмету радње). Трпилац радње је прави објекат, исказан
акузативом без предлога, а питања која постављамо уз прелазне глаголе
гласе: КОГА/ШТА? Примери: читати, слушати, писати...
Непрелазни глаголи означавају радњу која не захтева прави објекат (акузатив
без предлога), не обухватају неко биће или ствар као предмет своје радње. Они
имају само вршиоца, али не и трпиоца, и обично означавају стања. Уз њих не
можемо да постављамо питања: кога, шта, што значи да не могу имати
прави објекат. Примери: спавати, лежати, ходати, ићи...

Завршни део
часа
(до 12 минута)

За наредни час

Повратни глаголи означавају или да субјекат врши радњу на себи (прави
повратни глаголи), или да најмање два субјекта узајамно врше радњу један на
другоме (узајамно-повратни глаголи), или да је то неко стање које се дешава
субјекту (неправи повратни глаголи).
а) прави повратни – субјекат врши радњу над самим собом, он је уједно и
трпилац радње, односно објекат: умивати се (себе), купати се, чешљати се,
шминкати се, обући се...
б) узајамно-повратни – имају најмање два вршиоца: руковати се, грлити се,
спријатељити се, мимоићи се, рвати се ...
в) неправи повратни – обично означавају стања и уз њих стоји повратна
речца се, а не ненаглашен облик повратне заменице себе: смејати се, надати
се, чудити се, радовати се, смрзавати се...
Ученици самостално раде задатак на 159. страни у Граматици. Затим сваки
ученик има задатак да усмено каже по један прелазан, непрелазан и
повратни глагол. Потом ученици пишу по једну реченицу у којој ће
употребити три глагола, за сваку врсту по један. Замениће са паром у клупи
свеске и усмено анализирати сваки од глагола.
За домаћи задатак урадити првих пет задатака вежбања С глаголима око
света у Радној свесци (стр. 51–52).
Понети Читанке.

Напомене

Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 111
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Књижевност

Наставна јединица

Биберче, народна бајка

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Обрада народне бајке.

Образовни задаци

Усвајање књижевнотеоријских појмова (народна бајка, јунак,
фабула, карактеризација ликова).

Функционални
задаци

Оспособљавање за анализу уметничког дела.

Васпитни задаци

Уочавање етичких вредности на примеру јунака бајке.

Облици рада

CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела
(предвиђених програмом V разреда) са именима аутора тих
дела
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика и њихову међусобну повезаност
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује
функцију стилских фигура у тексту
CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и
аргументовано га образлаже
Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Текстуална, дијалошка, демонстративна

Наставна средства

Читанке (стр. 109–112), свеске, фотографије

Корелација

Језик, језичка култура

Образовни стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике

1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. www.ask.rs/ASK_EN_AzbucnikDela.aspx
3. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(5 минута)

Главни део часа
(35 минута)

Завршни део
часа
(5 минута)

За наредни час

Уводним разговором наставник ће говорити о Вуковој подели
народне прозе. Ученици ће говорити о основним одликама бајке као
књижевне врсте, по којим то обележјима препознају бајку, сетиће се
бајки које су читали, волели. (Елементи фантастике, борба добра и зла,
главни јунак увек долази до своје среће након савладаних препрека,
срећан завршетак...)
Наставник ће, говорећи о народном стваралаштву, подсетити и на
улогу коју је у култури нашег народа имала усмена књижевност, прича
и причање, на утицај који је народна књижевност имала у развоју
ауторске књижевности.
Подсетиће се разлике између ауторске и народне бајке.
Наставник ће изражајно прочитати бајку.
Објашњењем појма фабуле ученици ће прећи на редослед догађаја
у бајци (у тезама – препричавање).
Ученици се упућују да поновљеним читањем доведу у везу почетак
и крај бајке. Шта је био мајчин највећи страх? Шта је Биберче
постигао на крају бајке?
Мотив сна у овој бајци – Ученици ће у тексту подвући или обојити
мајчин и Биберчетов сан. Објасниће улогу сна у развоју радње.
Мотив преображаја (промена Биберчетовог раста) повезан је са
мотивом непрепознавања.
Мотив препреке и лукавства којим препрека буде савладана.
Мотив жртвовања (Ала која једе девојке).
Мотив преваре (младожења који односи девет одсечених глава цару
као доказ да је он избавитељ његове кћери).
Мотив правде (суђење, судбина).
Анализирајући мотиве, ученици треба да уоче појам мотива у
књижевном делу, да повежу неке мотиве које су уочили у овој бајци са
неким бајкама у којима такође постоје исти (слични) мотиви.
Наставник ће допунити њихова запажања неким примерима и
објасниће појам интернационалних мотива и њихову фреквентност у
бајкама разних народа света.
Разговор о теми: Зашто су настајале бајке?
Наставник ће у разговору поновити књижевнотеоријске појмове
(ауторска/народна бајка, одлике бајке).
Појам мотива у бајци – фантастични мотиви (дете мало као
биберово зрно, златне јабуке, натприродно биће ала) и реалистички
мотиви ( јунаково лукавство, ...)
Основне идеје бајке ученици пишу на самолепљивим папирићима и
истичу на паноу.
Припремити се за час граматике (понети уџбеник, радну свеску и
свеску).

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 112
Наставна тема

Јунаци

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Да поновимо: глаголи, глаголски вид и род, вежбе

Тип часа

Обнављање, утврђивање

Циљ часа

Обнављање и утврђивање знања о глаголима.

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

Уочавање глаголског вида и глаголског рода у примерима.
Повезивање знања о променљивим врстама речи са глаголима.
Утврђивање стеченог знања.
Активно учешће у осмишљеним активностима.
Постепено и систематично упознавање граматике српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о глаголима.
Овладавање нормативном граматиком српског језика.
Остваривање континуитета у граматичким вежбама.
Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
Оспособљавање ученика за усвајање градива потребног у
свакодневним приликама.
Неговање истраживачког духа и радозналости код ученика према
законитостима матерњег језика.
СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке кате горије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези са
облицима речи
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди
облик променљиве речи
СЈ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са
врстама и подврстама речи и њиховим граматичким категоријама
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
контексту свакодневне комуникације, као и оних који се често јављају у
школским текстовима
Фронтални, индивидуални
Текстуална, дијалошка
Граматике (стр.153–162), Радне свеске свеске (стр. 51–52), наставни
листићи
Језик, језичка култура
1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
3. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик
и језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе,
Едука, Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.
3. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна
свеска за пети разред основне школе, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 15 минута)

Главни део часа
(око 20 минута)

У уводном делу часа наставник усмено проверава колико су ученици
усвојили из претходно пређеног градива које се односи на глаголе,
појмове глаголског вида и глаголског рода. Ученици могу да се служе
табелама датим у уџбенику.
Следи усмена провера да ли су ученици разумели и тачно решили
домаћи задатак у Радној свесци (стр. 51-52).
Ученици индивидуално раде вежбе са наставних листића:
1. Ведро, зимско подне...Мраз јак, пуца, и Нађењки, која ме држи испод
руке, хвата се сребрнасто иње по коси на слепоочницама, и на маљама
изнад горње усне. Ми стојимо на високом брегу. Од наших ногу па до
саме земље пружа се стрма раван, у којој се сунце огледа као у огледалу.
Крај нас су мале санке, тапациране отворено црвеном чојом.
2. А познат је био и једнима и другима као човек који је добро испекао свој
занат, па га је сваки радо звао. У пролеће би га богатији звали да окопа
башту, да ореже воће, опкопа лозу. И он би све то посвршаавао на
потпуно задовољство-задовољни би били и они и он, чича Јордану није
баш богзна колико ни требало, јер ссем унучета Дила није никога другог
од рода имао.
3. Миона се већ била навикла на самотињу и терет. Чисто сад не би
веровали да може бити и друкчије! Деца јој поодрасла. Огњен узео
петнаесту годину. Иде у школу. Велики је ђак. Душанка навршила
тринаесту. Она увелико одмењује мајку у кућевним пословима. Ако
Миона зором подрани на њиву да ужање који сноп више, или оде на
ливаду да попласти оно што је Јеленко јуче покосио...

Наставник објашњава да прво треба подвући све глаголе у
текстовима, а онда поред сваког глагола написати ког је глаголског вида
и рода.
Пише се први пример на табли:
Глагол
пуцати

Глаголски вид
несвршен

Глаголски род
непрелазан

Ученици редом излазе пред таблу и попуњавају табелу глаголима из
текстова.
Завршни део
часа
(до 10 минута)
За наредни час

Ученици излажу и образлажу своја решења, наставник коригује и
допуњује њихове одговоре.
Понети Читанке.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 113 и 114
Наставна тема
Наставна област
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа
Образовни задаци
Функционални
задаци
Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације

Јунаци
Књижевност
Биберче, Љубиша Ђокић
Обрада
Обрада одломка из драме Биберче.
Утврђивање и проширивање знања о књижевним појмовима
(народна и ауторска књижевност, одлике драме, појам
драматизације, дијалог, монолог, наратор, лик у драми,
дидаскалије...).
Развијање интерпретативних способности за успешну анализу
драмског уметничког дела. Карактеризација лика у драми на
основу дијалога.
Подстицање ученика на самостално уочавање позитивних
људских вредности, оспособљавање за морално вредновање.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас
и у себи
CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од
споредног
CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и
ауторска књижевност
CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у
књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог
СJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела
CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама
CJ.2.3.11. одређује значења непознатих речи и израза на основу
њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени
(сложенији примери)
CJ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем
је настало и са временом које се узима за оквир приповедања
CJ.3.3.7. уме да одреди значења непознатих речи и израза на
основу њиховог састава, контекста у коме су употребљени, или
на основу њиховог порекла
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано
га образлаже
Фронтални, индивидуални, рад у пару
Дијалошка, монолошка, демонстративна
Читанке (стр.113–117), свеске
Језик, сликарство, сценски израз

Литература за
наставнике
Литература за
ученике

1. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
2. Мр Марија Бјељац, Школска сцена, Едука, Београд, 2013.
1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука, Београд, 2013.
3. Изабране стране стрипа Биберче Ђорђа Лобачева или стрип у
целини (према могућностима)

Ток часа
Уводни део
часа
(до 10 минута)

Главни део
часа
(25 минута)

Ученици ће се присетити књижевног дела које су имали прилику да
гледају као драматизацију (као филм или позоришну представу – бајке
које су читали и гледали – Црвенкапа, Пепељуга, Снежана...)
Говориће о разликама и сличностима које постоје између епике и
драме као књижевних родова.
Наставник ће подсетити ученике на главне особине драмског текста.
Одговориће на питања: Како препознају драмски текст? По чему
разликују драмски текст од прозног текста неке приповетке?
Ученици говоре о сличностима и разликама у оба дела.
Сви ученици читају одломак и припремају се за интерпретативно
читање одломка. Наставник ће поделити улоге уз упутства за
доживљајно тумачење сваке улоге.
Ученици ће изнети своје утиске о тексту.
Наставник ће објаснити појам лик драме – јунак – главни лик у драмском
тексту.
Ученици ће у паровима радити на анализи драмског текста.
1. Подвући ће све ДИДАСКАЛИЈЕ у драми,
2. МОНОЛОГ обелижити словом М,
3. ДИЈАЛОГ обелижити словом Д,
4. Текст који изговара приповедач обележиће хоризонтално – НАРАТОР.
Објасниће коју улогу у драми има овај нараторов текст.
5. Ученици ће у свесци записати карактеризацију ликова (наставник ће
упозорити ученике да обрате пажњу на симболику имена у драми).
Улога приповедача у тексту – повезивање догађаја који чине радњу.
Наставник ће подсетити ученике на етапе у развоју драмске радње:
експозиција (увод у радњу)
заплет
врхунац (кулминација)
перипетија (обрт радње)
расплет радње

Завршни део
часа
(10 минута)
За наредни час

Ученици се организују у групе (4 ученика у свакој групи).
Квиз: Шта знаш о драми? Наставник поставља припремљена питања.
Урадити задатке из „Мале школе писања“ (задатак стр.117).
Припремити се за час граматике (понети уџбеник, радну свеску и
свеску).
По избору, ученици треба да прочитају стрип Биберче Ђорђа
Лобачева и да га упореде са народном бајком и драмом за децу.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 115
Наставна тема

Машта

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Инфинитив – значење, служба у реченици, инфинитивна основа
и инфинитивни наставак

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Усвајање новог знања о глаголским облицима – инфинитив.

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

Уочавање и запажање законитости у вези са глаголским облицима
Усвајање знања о глаголским облицима: инфинитив као неличан
глаголски облик, типични наставци за инфинитив -ти и -ћи,
инфинитив као допуна непотпуним глаголима. Активно
учествовање у примењивању наученог на одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа
српског књижевног језика.
Утврђивање знања о глаголима.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни
текст представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да
одреди облик променљиве речи
СЈ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (презент,
инфинитив, радни глаголски придев, футур 1.)
СЈ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају
у контексту свакодневне комуникације, као и оних који се често
јављају у школским текстовима
Фронтални, индивидуални, рад у пару
Дијалошка, монолошка, демонстративна
Граматике (стр. 163–166), свеске
Језик, језичка култура, књижевност
1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик
и језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе,
Едука, Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)

Ученици се подсећају које су глаголске облике научили у млађим
разредима (садашње време, прошло време, будуће време...).
Наставник на табли пише краћи текст, а задатак ученика јесте да
подвуку глаголе и одреде глаголско време:
Заиста, сељаци иду у млин само кад морају, а псећи кнез Жућо
одлази тамо сваки дан да прави засједу мачку Тоши. Љут је на њ
због неке џигерице, пилеће или телеће, то се већ давно заборавило
каква је била, али мржња је остала. Прве године Жућо је причао да
је то била пилећа џигерица, друге године да је прасећа, треће да је
телећа, четврте је већ нарасла у воловску, а буде ли се тако и
надаље продужило, једног дана ћемо видјети Жућу како јури за
крадљивцем Тошом и виче:
– Лопове, лоповски, овамо дај ону џигерицу од слона!
(Бранко Ћопић, Доживљаји Мачка Тоше)

Главни део часа
(око 25 минута)

Наставник објашњава ученицима да поред тих глаголских облика
постоји још глаголских облика и да је један од њих инфинитив.
Пише се наслов на табли.
У одломку из једног рецепта који је дат у Граматици наставник
упућује ученике да пронађу све глаголе и да их подвуку.
Све састојке сјединити и истрести пола смесе у подмазану и
брашном посуту тепсију. Запећи на 170 Ц а затим намазати кору
џемом у који се ставља отопљена чоколада за кување (једно 2-3
ребра). Истрести затим и други део смесе и испећи колач до краја.
Наставник објашњава да глаголи сјединити, истрести, запећи,
намазати, посути, истрести и испећи представљају примере за
инфинитив и да је то неодређен облик глагола јер на основу
њиховог значења не можемо утврдити ко врши радњу и када је
врши. За инфинитив кажемо и да је неличан глаголски облик јер
не разликује лица, већ се увек користи у истом облику. Наставник
пише на табли дефиницију инфинитива и објашњење. Инфинитив је
неодређени глаголски облик који именује радњу (стање, збивање).
То је основни облик глагола. Инфинитив има карактеристичне
наставке: -ти и -ћи.
Следећи примери за инфинитив пишу се на табли: писати, рећи,
доћи, казати, радити, успети, моћи, волети...
Наставник задаје ученицима да ураде вежбу из Граматике како би
кроз примере утврдили начин употребе инфинитива:
Следеће реченице допуни одговарајућим глаголима у инфинитиву:
учити, закључити, прошетати, помоћи, отићи
а) Требало би ......................... на пијацу.
б) Морате једно вече .................. поред реке.
в) Могло би се ............................. да је она у праву.

Код глаголских облика који су прости можемо разликовати основе и
наставке, па ћемо и код инфинитива разликовати инфинитивну
основу и инфинитивне наставке. Инфинитивна основа глагола који
се завршавају наставком -ти добија се одбијањем тог наставка:
глагол
певати, мислити

инфинитивна
основа
пева-, мисли-

инфинитивни
наставак
-ти, -ти

Инфинитивна основа глагола који се у инфинитиву завршавају
наставком -ћи, или испред наставка -ти имају -с-, добија се
одбијањем наставка -ох од првог лица једнине аориста:
глагол
1. лице једнине
инфинитивна
аориста
основа
рећи
рек-ох
рекгрепсти
греб-ох
гребНаставник даје следеће задатке за вежбање у пару:
а) Одреди инфинитивну основу следећих глагола:
пеглати .........................
слушати ..............................
шетати ........................
шуморити ............................
б) Допуни следећу табелу:
Глагол у
инфинитиву

1. лице једнине
аориста

Инфинитивна
(аористна)
основа

наћи
истресох
Завршни део часа
(до 12 минута)

За наредни час

плетНаставник скреће пажњу ученицима да се инфинитив користи и
као допуна глаголима непотпуног значења: моћи, морати, хтети,
желети, ваљати, требати, знати, умети, почети. У том случају
инфинитив има службу предиката у реченици.Морате стићи на
време. Ученици пишу реченице са инфинитивом уз непотпуне
глаголе, читају их и објашњавају.
Понети Читанку.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 116
Наставна тема

Машта

Наставна област
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Књижевност:
Вашар у Тополи, Добрица Ерић
Обрада
Обрада и анализа одломка из поеме.
Усвајање књижевнотеоријских појмова (лирска песма, поема,
песнички ритам).
Активно учествовање у анализи.
Развијање способности за поступну анализу поеме.
Оспособљавање ученика за успешну анализу и разумевање
књижевног дела.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас
и у себи
CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста
према датим критеријумима
CJ.1.2.4. уме да преприча текст
CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основу
њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени
(једноставни случајеви)
CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела
(предвиђених програмом V разреда) са именима аутора тих дела
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик
CJ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања:
„летимично читање“ (ради брзог налажења одређених
информација); читање „с оловком у руци“ (ради учења, ради
извршавања различитих задатака, ради решавања проблема);
читање ради уживања
CJ.2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: биографију
CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком
тексту: приповедање, описивање, дијалог
Фронтални, индивидуални, рад у пару
Текстуална, дијалошка, монолошка
Читанке (стр. 48–53) свеске, књига Добрице Ерића
Језик, језичка култура

Образовни задаци
Функционални
задаци
Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације

Литература за
наставнике
Литература за ученике

Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(10 минута)

Главни део часа
(25 минута)

Наставник ће у кратком дијалошком уводу са ученицима подсетити
на основне одлике лирске ауторске песме и поеме. Подстаћи ће ученике
да говоре о поезији, какве песме воле да читају и да ли лирска песма
оставља на њих утисак; присетиће се песама Добрице Ерића које су
читали у млађим разредима.
Уводном локализацијом наставник ће представити неке песме
Добрице Ерића, биографске податке и значај поезије за децу коју ствара
овај аутор.
Наставник ће изражајно прочитати одломак из поеме.
Ученици ће (уз наставникову помоћ) покушати да формулишу тему
као и основне мотиве у датом одломку.
Наставник ће увести ученике у анализу објашњавањем хипербола –
преувеличавања: триста сунаца, двеста Топола и сто Опленаца
Ученици ће својим речима објаснити употребу ових хипербола.
Објасниће какве песничке слике настају на тај начин и каква је
перспектива из које се ствара свет песничких слика.
Наставник може да предложи ученицима да зажмуре и замишљају
слике при наставниковом поновњеном читању стихова из поеме.
Објасниће перспективу.
Наставник ће подсетити на одлике поеме као књижевне врсте.
Уочиће поређења којима се стварају песничке слике.
Ученици ће подвући метафору и објаснити је (нпр.: А ти ми јашеш тог
ђавола).

Завршни део
часа
(10 минута)
За наредни час

Ученици ће изражајно читати још неке изабране одломке из ове
поеме и разговарати о природи хумора у поеми Добрице Ерића.
Ученици добијају задатак да се припреме за час граматике.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 117
Наставна тема

Машта

Наставна област

Облици рада

Језик
Презент – значење презента, употреба у приповедању, грађење
презента и презентска основа
Обрада
Усвајање новог знања о глаголским облицима – презент.
Уочавање и запажање законитости у вези са глаголским облицима
Усвајање знања о глаголсим облицима: основно значење презента,
грађење презента. Активно учествовање у примењивању наученог на
одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о глаголима.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди
облик променљиве речи
СЈ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (презент, инфинитив,
радни глаголски придев, футур први)
СЈ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
контексту свакодневне комуникације, као и оних који се често јављају у
школским текстовима
Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна средства

Граматике (стр.167–171), свеске

Корелација

Језик, језичка култура, књижевност

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа
Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

Литература за
ученике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 5 минута)

Наставник у уводном делу часа успоставља дијалошку вежбу са ученицима:
ученицима појединачно поставља питања на која они треба да одговарају
пуном реченицом, нпр.:
Милоше, шта сада радиш? (Ја сада разговарам са Вама.)
Милице, где ти сада седиш?
Петре, коју оцену имаш из математике? и сл.
Ученици се подсећају да садашње време означава радњу (стање, збивање)
која је актуелна у тренутку говора. Тај глаголски облик назива се презент.

Главни део часа
(око 25 минута)

У примеру Управо гледам телевизију и пратим вести из света глаголи
гледам и пратим означавају презент, глаголски облик којим се означава
садашње радње, стања и збивања.
Презент у својој основној функцији у реченици означава радњу која се
дешава у тренутку говора, у садашњости, управо сада.
Пошто се радња презента поклапа са временом говорења, за право значење
користимо само глаголе несвршеног вида (гледати, долазити, осмехивати
се...). Примери: гледам, долазим, осмехујем се.
Облици презента

Једнина
1. лице: певам, говорим, плешем
2. лице: певаш, говориш, плешеш
3. лице: пева, говори, плеше
Множина
1. лице: певамо, говоримо, плешемо
2. лице: певате, говорите, плешете
3. лице: певају, говоре, плешу
Наставци за презент су следећи:
За прво лице једнине наставак је -м, за друго -ш, за треће нема наставка (каже
се нулти наставак); прво лице множине има наставак -мо, друго -те, а за треће
су могући наставци -е, -у, -ју.
Презент се гради тако што се на презентску основу додају наставци.
Презентска основа се добија када од 1. лица множине презента одбијемо
наставак -мо:

Презентска основа
певамисли-

Завршни део
часа
(до 15 минута)
За наредни час
Напомене

Наставак за 1. лице множине
-мо
-мо

Наставник објашњава да је презент прост и личан глаголски облик који не
разликује род.
Ученици уз помоћ наставника утврђују инфинитивну и презентску основу
глагола: сести, доћи, играти. На примеру познатог текста ученици уочавају
глаголе у облику презента, преписују их и одређују им лице и број. Усмено
образлажу своје одговоре.
Понети Граматику.

Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 118
Наставна тема

Машта

Наставна област

Језик

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Облици рада

Презент помоћних глагола
Обрада
Усвајање новог знања о глаголским облицима – презент.
Уочавање и запажање законитости у вези са глаголским облицима
Усвајање знања о глаголским облицима: основно значење презента,
презент помоћних глагола. Активно учествовање у примењивању
наученог на одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о глаголима.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди
облик променљиве речи
СЈ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (презент, инфинитив,
радни глаголски придев, футур 1.)
СЈ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
контексту свакодневне комуникације, као и оних који се често јављају у
школским текстовима
Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна средства

Граматике (стр.168 – 171), свеске

Корелација

Језик, језичка култура

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 5 минута)

Наставник на пошетку часа даје краћи текст у ком ученици треба да
препознају и подвуку глаголе у презенту. На пример:
Јечмена жута поља зрела,
Речни се плићак зрачи;
Купина сја сунчана, врела,
Ту змија кошуљу свлачи.
(Јован Дучић, Поље, одломак)

Главни део часа
(око 25 минута)

Наставник пита ученике шта означавају глаголи јесам, бити, хтети
и када се они користе. Пишу се следећи примери на табли:
Данас јесмо, сутра нисмо. Ко говори што хоће, ваља да слуша и што
неће. Пре буде од добра зло, него од зла добро.
У српском језику постоје три помоћна глагола: ЈЕСАМ, ХТЕТИ и
БИТИ. Глагол ЈЕСАМ има само облик презента, а друга два имају и
остале облике.
ЈЕСАМ
Једнина
Множина
1. лице јесам, сам
јесмо, смо
2. лице јеси, си
јесте, сте
3. лице јесте, је
јесу, су
Ученицима се скреће пажња да разликују краће, ненаглашене
облике (сам, си, је, смо, сте, су) од дужих, наглашених облика
(јесам, јеси...).
ХТЕТИ
Једнина
Множина
1. лице хоћу, ћу
хоћемо, ћемо
2. лице хоћеш, ћеш
хоћете, ћете
3. лице хоће, ће
хоће, ће
БИТИ
Једнина
Множина
1. лице будем
будемо
2. лице будеш
будете
3. лице буде
буду
Помоћни глаголи се користе за грађење сложених глаголских облика
које ћемо тек учити: мислила сам, доћи ћу, будем певао.

Завршни део часа
(до 15 минута)
За наредни час

Ученици раде 1, 2. и 3. вежбу у Граматици у којима утврђују како се
гради презент и поступак добијања презентске основе. На примеру из
познатог књижевног текста уочавају краће облике презента помоћних
глагола, одређују им лице и број и усмено образлажу своје одговоре.
Понети Читанке.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 119 и 120
Наставна тема
Наставна област
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа
Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Машта
Књижевност
Прва бразда, Милован Глишић
Обрада
Анализа приповетке.
Упознати ученике са стваралаштвом Милована Глишића. Појам
реалистичке приповетке. Тумачење текста према плану.
Књижевни лик.
Активно учествовање у анализи
Приближавање старих патријархалних законитости савременом
ученичком сензибилитету и повезивање са уметничким делима
трајне вредности која их описују.
Развијање способности за самостално читање и за поступну
анализу уметничког дела
Оспособљавање ученика за успешно разумевање прочитаног
дела.
Неговање љубави, поштовања и захвалности према мајци;
пожртвовање мајке да својој деци омогући здрав и успешан
живот.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика
CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у
себи
CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према
датим критеријумима
CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног
CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених
програмом V разреда) са именима аутора тих дела
CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у
књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и
монолог
CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у
књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопејa)
CJ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања:
„летимично читање“ (ради брзог налажења одређених информација);
читање „с оловком у руци“ (ради учења, ради извршавања различитих
задатака, ради решавања проблема); читање ради уживања
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике
лика
CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту:
приповедање, описивање, монолог, дијалог

Фронтални, индивидуални, групни
Дијалошка, монолошка, метода самосталних ученичких радова
Читанке (стр. 123–130), свеске, књиге
Језик, историја, ликовна култура, музичка култура

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

Литература за ученике

Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. www.ask.rs/ASK_EN_AzbucnikDela.aspx
3. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(10 минута)

Главни део часа
(35 минута)

Наставник ће мотивисати ученике да говоре о породици, о изгледу
патријархалне породице, о породичним односима – некад и сад.
Упознавање са стваралаштвом Милована Глишића (време,
биографски подаци, тематика дела). Наставник ће приближити појам –
реалистичка приповетка.
Дајући потпунију временску локализацију текста, наставник ће
припремити ученике за дубље разумевање породичних односа
представљених у приповеци.
Наставник ће изражајно прочитати текст.
Разговор о доживљају приче; ученици ће покушати да објасне наслов
приповетке. Наставник даје потпуније објашњење појма прва бразда.
Ученици ће објаснити како је изгледао живот у патријархалној
средини, објасниће слику друштва која је дата у прочитаној
приповеци.
Наставник ће започети разговор о теми – Породица и породични
односи – некад и сад.
Ученици добијају задатак да у кратким цртама представе фабулу.
Наставник ће паралелно са тумачењем саме приповетке тумачити и
мање познате речи и појмове, архаизме (и историзме) .
Ученици треба да уоче различите облике казивања у књижевном
делу (нарацију, дескрипцију, дијалог, монолог) и разумеју њихову
функцију у делу..
Наставник ће подсетити ученике на појам – приповедање у трећем
лицу (присетиће се разлике између приповедања у првом и
приповедања у трећем лицу).
Ученици ће одговорити на питање: Ко је наратор, а ко је аутор ове
приповетке? Наставник ће помоћи у прецизном одређивању ових
појмова.

Завршни део
часа

За наредни час

Други час
Карактеризација лика: Уочиће различите начине којима сазнајемо
нешто о Мионином лику. О лику говори приповедач, поступци самог
лика, други ликови али и сам лик који себе објашњава кроз монологе
или унутрашње монологе.
У наставку анализе ученици треба да дају што потпунију анализу
ликова.
Наставник ће подсетити ученике на појам карактеризација ликова и
прецизирати захтеве.
Карактеризација Миониног лика (Ученици проналазе што више
епитета којима описују њен лик и ситуације у којима се он испољава.)
Објасниће:
Мионин однос према деци, и навести разлоге због којих се она није
преудала, њен однос према кући и положај жене удовице.Однос деце
према Миони.
Како Миона назива своју децу? Зашто су они њена крила? О којој
стилској фигури је реч?
Наставник ће им такође скренути пажњу на Мионин однос према
покојном мужу. Ученици овом анализом одговарају и на следећа
питања:
Зашто она не може да напусти своју кућу?
Како девер поштује Миону и како је назива?
Карактеризација Миониног лика треба да буде потпомогнута
цитатима, па се ученици упућују да поново прочитају приповетку са
оловком у руци и затим да одговоре на питања из читанке која ће им
помоћи у овим задацима.
Ученици ће радити у паровима. Различитим бојама подвлаче дијалог,
монолог и унутрашњи монолог.
Поновљеним читањем са оловком у руци ученици ће издвојити
особине и осталих ликова у приповеци и образложити их (обележиће
којим су обликом казивања представљени: нарацијом, дескрипцијом,
дијалогом...)
Ученици треба да понесу Граматике.

Напомена
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за часброј 121
Наставна тема

Машта

Наставна област

Језик

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Облици рада

Радни глаголски придев
Обрада
Усвајање новог знања о глаголским облицима – глаголски придев радни.
Уочавање и запажање законитости у вези са глаголским облицима
Усвајање знања о глаголским облицима: значење и употреба глаголског
придева радног; глаголски придев радни као неличан глаголски облик
који учествује у грађењу сложених глаголских облика. Активно
учествовање у примењивању наученог на одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о глаголима.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди
облик променљиве речи
СЈ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (презент, инфинитив,
радни глаголски придев, футур први)
СЈ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
контексту свакодневне комуникације, као и оних који се често јављају у
школским текстовима
Фронтални, индивидуални, рад у пару

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна средства

Граматике (стр.172–173), свеске

Корелација

Језик, језичка култура, књижевност

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део
часа
(око 8 минута)

Главни део
часа
(око 25 минута)

Наставник објашњава ученицима да се сви глаголски облици деле на
личне и неличне, односно на оне које разликују лица и на оне који их
не разликују.
На табли пише:
читао, читала, читало; читали, читале, читала
и тражи од ученика да их правилно распореде тамо где припадају,
дакле: поред лица или поред рода?
Једнина
Множина
1. лице: ја
ми
2. лице: ти
ви
3. лице: (м. р)он
они
(ж. р) она
оне
(с. р) оно
она
Ученици на основу тога закључују да глаголски придев радни
разликује род, али не и лице – те се стога и зове придев (има трородност
као и придеви).
Ученици читају одломак из дела Л. Н.Толстоја Девојчица и крчаг који
се налази у Граматици. Наставник им скреће пажњу да пажљиво проуче
глаголе који су подвучени.
Подвучени глаголи у претходним реченицама представљају
глаголски придев радни – била, усахнуле, осушило. То је прост,
нелични глаголски облик који, заједно са помоћним глаголима (јесам,
бити), учествује у градњи неких сложених глаголских облика.
Наставник подсећа ученике да неличан глаголски облик значи да тај
глаголски облик не разликује лица.
Промена глаголског придева радног пише се на табли:
мушки род
женски род
средњи род

Једнина
нашао
нашла
нашло

Множина
нашли
нашле
нашла

Овај глаголски облик разликује граматички род (мушки, женски,
средњи) и зато се и зове глаголски придев радни. Он има трородност,
као и придеви. Глаголски је зато што је глаголски облик, а радни значи
радњу – активно вршење радње.
Завршни део
часа
(до 12 минута)

Ученици раде следећу вежбу организовани за рад у пару:
Глаголе у инфинитиву напиши у облику глаголског придева радног
(мушки род једнине): писати , поћи, рећи, сести, јести, красти,
расти.
До краја часа ученици даље раде вежбе, наставник коригује и
објашњава.

За наредни час
Напомене

Понети Граматике.

Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 122
Наставна тема

Машта

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Перфекат, крњи перфекат (перфекат без помоћног глагола)

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Усвајање новог знања о глаголским облицима – перфекат и крњи
перфекат.

Облици рада

Уочавање и запажање законитости у вези са глаголским облицима.
Усвајање знања о глаголским облицима: основно значење перфекта.
Облици крњег перфекта. Активно учествовање у примењивању
наученог на одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о глаголима.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни
текст представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди
облик променљиве речи
СЈ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (презент, инфинитив,
радни глаголски придев, футур први)
СЈ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика
СЈ.1.3.14. зназначења речи и фразеологизама који се употребљавају у
контексту свакодневне комуникације, као и оних који се често јављају у
школским текстовима
Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна средства

Граматике (стр.174–177), свеске

Корелација

Језик, језичка култура, књижевност

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 5 минута)

Ученици се подсећају да прошло време означава радњу која се вршила или
извршила пре времена говорења о њој, односно у прошлости.

Главни део часа
(око 25 минута)

Ученици добијају задатак да у наредном одломку подвуку глаголе које
означавају радњу, стање, збивање које су се вршиле или извршиле у
прошлости.
Девојчица се обрадовала и хтела да се напије, али онда помисли да неће бити
доста за мајку, па потрча са крчагом кући. Тако се журила да није ни
приметила око ногу псетанце. Спотакне се око њега и испусти крчаг. Куче је
жалосно цвилело.
(Лав Николајевич Толстој, Девојчица и крчаг, одломак)
Очекује се да су ученици подвукли следеће глаголе: се обрадовала, журила
се, није приметила, је цвилело за које наставник објашњава да су се ове радње
вршиле или извршиле у прошлости и да се такав глаголски облик назива
перфекат.
Наставник објашњава да на основу ових примера можемо да закључимо
како се гради перфекат:
СЕ
краћи облик презента
глагола јесам

помоћног

ЖУРИЛА
глаголски придев радни глагола
који се мења

Перфекат је сложен, лични глаголски облик који се гради од краћег облика
презента помоћног глагола ЈЕСАМ (сам, си, је; смо, сте, су) и глаголског
придева радног глагола који се мења (журио, журила, журило; журили,
журиле, журила).
ПЕВАТИ

Завршни део
часа
(до 15 минута)

1. (ја) сам певао
1. (ми) смо певали
2. (ти) си певао
2. (ви) сте певали
3. (он) је певао
3. (они) су певали
(она) је певала
(оне) су певале
(оно) је певало
(она) су певала
Наставник уводи нов појам: крњи перфекат. То је перфекат без помоћног
глагола. Примери: А ми пожурили и стигли на време! Град градила б'јела
вила... Где лажа омркла, ту не осванула.
Ученици добијају задатак да напишу две реченице: у једној ће употребити
перфекат, а у другој крњи перфекат.
До краја часа ученици раде вежбе из уџбеника и образлажу своје одговоре.

За наредни час

Понети Читанке.

Напомене

Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 123
Наставна тема

Машта

Наставна област

Књижевност

Наставна јединица

Поље, Јован Дучић

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Обрада описне лирске песме.

Образовни задаци

Усвајање књижевнотеоријских појмова (описна лирска песма,
мотиви, дескрипција, песничка слика, пејзаж, изражајност,
сликовитост, персонификација, епитет)

Функционални
задаци

Оспособљавање ученика за анализу књижевног дела.

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике
Литература за ученике

Подстицање ученика на развијање естетског доживљаја ум.
дела, као и јачање њихове културноисторијске свести.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и
драму
CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у
књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја)
CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске
фигуре у књижевноуметничком тексту (персонификација,
хипербола, градација, метафора, контраст)
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и
аргументовано га образлаже
CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим
текстовима који се обрађују у настави*
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује
функцију стилских фигура у тексту
CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе
Фронтални, индивидуални
Текстуална, дијалошка, монолошка, демонстративна
Читанке (стр. 63– 64), свеске, музика са ЦД-а
Језик, ликовна култура, музичка култура
Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе,
Едука, Београд, 2011.
2. www.ask.rs/ASK_EN_AzbucnikDela.aspx
3. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део
часа
(10 минута)

Главни део
часа
(30 минута)

Завршни део
часа
(5 минута)
За наредни
час

У дијалошком уводу наставник ће тражити од ученика да са што више
детаља опишу неко поље онако како га они замишљају. Подсетиће их да се
такав облик казивања зове дескрипција (описивање) и да се подједнако
среће у поезији и у прози. Када је основни облик казивања у тексту
описивање, реч је о дескриптивном тексту. Поновиће врсте лирских
песама према главном мотиву (љубавне, родољубиве, социјалне,
описне...).
Ученици ће се подсетити описних песама које су до сада обрађиване.
Уводном локализацијом наставник ће упутити ученике у књижевно
стваралаштво Јована Дучића (биографски подаци, одлике поезије).
Наставник ће изражајно прочитати песму. Ученици ће говорити о свом
доживљају песме, износећи своје утиске и запажања.Разговарајући о
функцији описа у књижевном делу, ученици ће доћи до закључка о улози
описа у лирској песми: уочиће да опис на посредан начин износи осећања
и мисли лирског субјекта.
Наставник ће навести ученике на разговор о описима које су уочили у
прочитаној песми.
Покушаће да објасне какав је доживљај лирског субјекта дат у опису
предела. Поновљеним читањем песме уочиће све детаље описа
одговарајући на питање – Шта на основу тих описа сазнајемо о ономе
што лирски субјекат види и ономе што лирски субјекат чује? Објасниће
и оне делове описа које лирски субјекат замишља и, додајући их,
употпуњује њима опис поља.
Сваки ученик ће покушати да изабере песничку слику која је на њега
оставила најјачи утисак, покушаће да да свој цртеж или макар отисак боја
које му дочаравају ту слику. Говориће о чулима која су ангажована у опису,
разговараће о повезаности различитих чула у доживљају описне песме.
(Наставник ће пустити музику док ученици раде овај задатак.)
Ученици анализирају тематски слој песме: анализа теме, главни (поље)
и споредни (река, пут, сунце, небо, цврчак, скакавци, јастреб...) мотиви у
песми.
Ученици подвлаче и тумаче уочене стилске фигуре у песми – епитете:
јечмена (поља), сунчана врела (купина), речни (плићак), прашљив (пут),
железна (жица)...
Наставник подсећа ученике на појам песничког ритма и врсте стихова и
риме у лирској песми. Наставник ће скренути пажњу ученицима да је ова
песма по свом облику другачија, тражећи од њих да уоче да ова песма има
посебну форму. Ученици треба да уоче смењивање деветерца и седмерца и
да увиде да је рима укрштена.
Поновљено изражајно читање песме.
Ученици треба да дају једну врсту поређења анализиране песме са
народним лирским песмама.
Ученици добијају задатак да за наредни час напишу кратак опис
природе по сопственом избору.
Припремити се за час граматике (понети: Уџбеник из граматике, радну
свеску, свеску).

Напомене
Коментар
наставника
У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставнипредмет:

Разред и одељење:

Српскијезик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 124
Наставна тема

Машта

Наставна област

Језик

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Облици рада

Футур први
Обрада
Усвајање новог знања о глаголским облицима – футур први.
Уочавање и запажање законитости у вези са глаголским облицима.
Усвајање знања о глаголским облицима: основно значење футура првог,
грађење футура. Активно учествовање у примењивању наученог на
одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о глаголским облицима.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди
облик променљиве речи
СЈ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (презент, инфинитив,
радни глаголски придев, футур први)
СЈ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
контексту свакодневне комуникације, као и оних који се често јављају у
школским текстовима
Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна средства

Граматике (стр.178 –181), свеске

Корелација

Језик, језичка култура, књижевност

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)

Наставник на табли пише текст у којем ученици треба да препознају
глаголе који означавају прошло, садашње и будуће време и да их подвуку, а
затим образложе свој одговор:
Још увек сањам ноћу да сам тамо код вас, па ме мама будила баш синоћ, јер
сам плакао у сну. Мама каже да је то носталгија и да ће све то брзо проћи.
(Данило Киш, Рани јади, одломак)

Главни део часа
(око 25 минута)

Глаголски облик којим се исказује нека будућа радња, стање, или
збивање, зове се футур први, односно – будуће време.
Примери: Сутра ћу кренути на море. Ја ћу доћи по тебе. Мислићу на тебе
све време.
Наставник објашњава да је футур први сложени глаголски облик: гради
се од краћих (ненаглашених) облика презента помоћног глагола ХТЕТИ (ћу,
ћеш, ће; ћемо, ћете, ће) и инфинитива глагола који се мења (ћу
написати/написаћу).
ЈеднинаМножина
1. лице (ја) ћу окренути, окренућу
2. лице (ти) ћеш окренути, окренућеш
3. лице (он/она/оно) ће окренути, окренуће

(ми) ћемо окренути, окренућемо
(ви) ћете окренути, окренућете
(они/оне/она) ће окренути, окренуће

Ученици примећују да се футур први може градити на два начина:
1. Са помоћним глаголом испред инфинитива:
ћу окренути, ћеш мислити, ћемо доћи
(краћи облик презента помоћног глагола ХТЕТИ +инфинитив)

2. Са помоћним глаголом иза инфинитива:
окренут(и)+ћу=окренутћу=окренућу
(окрњени инфинитив+помоћни глагол; Т се губи)

Ученици раде следеће вежбе:
а) Дате глаголе напиши у облику футура првог са помоћним глаголом испред
инфинитива:
питати
1. лице једнине
............................................................
шушкати
1. лице множине
............................................................
писати
3. лице множине
............................................................
б) Дате глаголе напиши у облику футура првог са помоћним глаголом иза
инфинитива:
отворити
2. лице једнине
............................................................
казати
3. лице једнине
............................................................
додати
2. лице множине
............................................................
Завршни део часа
(до 12 минута)

За наредни час

Наставник скреће пажњу да се облици футура првог глагола који се у
инфинитиву завршавају наставком -ћи увек пишу одвојено: доћи ћу, стићи
ћеш, моћи ће...
Ученици до краја часа раде вежбе и образлажу своје одговоре. наставник
коригује, објашњава.
Понети Граматике.
Урадити вежбање С глаголима око света у Радној свесци (стр. 51–53).

Напомене

Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 125
Наставна тема

Машта

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Опис природе

Тип часа

Oбрада

Циљ часа

Упознавање са књижевнотеоријским појмом пејзажа.

Образовни задаци

Препознавање описа природе и упознавање са његовим
основним карактеристикама.

Функционални
задаци

Оспособљавање ученика за упечатљиво описивање природе.

Васпитни задаци

Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код
ученика.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.

Образовни стандарди

CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела
позивајући се на само дело

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, текстуална

Наставна средства

Граматике (стр. 118–119), Читанке, свеске

Корелација

Језик, књижевност

Иновације

Повезивање наставне јединице са знањем из области ликовне
уметности и различитих визуелних медија.

Литература за
наставнике

1. КАКО писци пишу / Давид Албахари... ; приређивач Славиша
Лекић, Службени гласник, Београд, 2006.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(до 15 минута)

На почетку часа ученици читају своје кратке описе природе
које су написали у међувремену, после анализе песме Поље.
Истичу функцију дескрипције коју она има у дочаравању
атмосфере и основног осећања.
Наставник чита ученицима одломак из романа Сеобе
(Граматика, стр. 118). Разговарају о атмосфери коју тај опис
обликује и заједно трагају за уметничким средствима којима је
доминантно осећање постигнуто.

Главни део часа
(око 20 минута)

Наставник уз помоћ ученика „извлачи” и записује основне
смернице за успешно описивање природе. Добро би било
записати их на неки хамер или слично, и закачити на пано, како
би ученицима могле да послуже приликом израде писаних
састава. Наставник и ученици заједно дефинишу појам пејзаж
(опис природе) у књижевном делу.
Ученици настоје да, употребом језичких средстава по свом
избору, преобликују основну атмосферу и расположење у
анализираном одломку.

Завршни део часа
(око 10 минута)

За наредни час

Наставник показује ученицима слајдове са делима ликовне
уметности на којима су приказани пејзажи. Ученици усмено
описују слике које виде, трудећи се да говоре сликовито – уз
коришћење епитета, поређења, персонификације, ономатопеје...
Ученици треба да понесу Граматике.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 126
Наставна тема

Машта

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Да поновимо – глаголски облици (квиз час)

Тип часа

Обнављање, вежбе

Циљ часа

Обнављање глаголских облика; припрема за контролни
задатак. Утврђивање знања о глаголским облицима и
усвајање књижевне норме.

Образовни задаци

Повезивање и обнављање знања о глаголским облицима.
Активно учешће у осмишљеним активностима.
Повезивање знања из граматике и књижевности.

Функционални
задаци

Поступно и систематично упознавање граматике српског
књижевног језика.
Обнављање и утврђивање градива о грађењу и значењима
глаголских облика.
Повезивање наставе граматике и наставе књижевности.

Васпитни задаци

Подстицање свесне активности и мисаоног осамостаљивања
ученика.
Развијање логичког размишљања код ученика.
Подстицање радозналости и истраживачког духа ученика.

Образовни стандарди

СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке
категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку
норму у вези с облицима речи
СЈ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим
имперфекта)
СЈ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских
облика
СЈ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне
области) у једноставнимпримерима

Облици рада

Фронтални, индивидуални, групни рад

Наставне методе

Текстуална, дијалошка

Наставна средства

Граматике (стр. 163–180), свеске, Радне свеске (стр. 52–53),
наставни листићи

Корелација

Језик, језичка култура

Иновације

Литература за
наставнике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад,
2007.
2. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
3. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика –
српски језик и језичка култура са вежбањима за пети разред
основне школе, Едука, Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд,
2014.
3. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик –
радна свеска за пети разред основне школе, Едука, Београд,
2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 5 минута)

Главни део часа
(око 30 минута)
Завршни део часа
(до 10 минута)

За наредни час

Ученици се деле на четири или шест група, у зависности
од броја ученика у одељењу. Наставник објашњава
пропозиције квиза – колико има игара, који је максимум
поена, колико је времена одређено за размишљање, којим се
редом одговара на питања...
Квиз час – глаголски облици.
Сабирање резултата и проглашење победничке екипе.
Наставник обавезно треба да похвали знање ученика, њихов
такмичарски дух и пристојно понашање. Уколико је у
могућности, треба да награди све чланове победничког тима.
То може да учини или оцењивањем петицом за активност или
већ на неки други начин који сматра педагошким. Тако ће
промовисати и знање и позитивно понашање, али и жељу
ученика да се боље припреме за контролни задатак.
Припремити се за контролни задатак из глаголских облика.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 127
Наставна тема

Машта

Наставна област

Језик
Контролни задатак – глаголски облици

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа
Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације

Утврђивање – час израде контролног задатка.
Израда контролног задатка из морфологије – глаголи,
глаголски вид и род, глаголски облици.
Проверавање степена усвојености знања из области
морфологије: глаголи, подела глагола према прелазности и
предмету глаголске радње; глаголски облици и њихова
значења.
Провера нивоа усвојености знања из морфологије.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа
српског књижевног језика.
Оспособљвање ученика за примену стеченог знања на
конкретним задацима.
Овладавање нормативном граматиком.
Оспособљавање ученика за ваљано служење српским
књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
Оспособљавање ученика за логичко схватање и приступање
тестирању свог знања и умења.
Уочавање значаја континуираног увежбавања наученог градива
и повремене провере знања.
СЈ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (презент,
инфинитив, радни глаголски придев, футур први)
СЈ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских
облика
СЈ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези
са врстама и подврстама речи и њиховим граматичким
категоријама
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се
употребљавају у контексту свакодневне комуникације, као и
оних који се често јављају у школским текстовима
Индивидуални
Текстуална, метода самосталних радова ученика
Припремљени контролни задаци
Језик, језичка култура

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад,
2007.
2. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног
Литература за
језика, Креативни центар, Београд, 2010.
наставнике
3. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд,
Литература за ученике
2014.
3. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик –
радна свеска за пети разред основне школе, Едука, Београд,
2014.

Ток часа
Уводни део часа
(до 5 минута)

Главни део часа
(око 35 минута)
Завршни део часа
(до 5 минута)
За наредни час

Наставник најављује тему часа и дели ученицима умножене
примерке теста из глагола и глаголских облика, А и Б групу.
Скреће пажњу ученицима на захтеве теста, и уколико је
потребно, начине решавања.
Ученици самостално раде задатак.
Ученици приводе крају израду контролног задатка и предају
радове наставнику.
Ученици треба да понесу Читанке.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 128
Наставна тема

Машта

Наставна област
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Књижевност
Поход на Мјесец, Бранко Ћопић
Обрада
Обрада приповетке.
Проширивање знања о делу Бранка Ћопића.
Усвајање књижевнотеоријских појмова (приповетка,
приповедање у првом лицу, дескрипција, хумор, дијалог,
некњижевне речи = дијалектизми).
Уочавање дијалекатских црта у говору јунака. (одступања од
језичког стандарда у књижевном делу).
Изражавање утисака и запажања поводом прочитаног дела.
Оспособљавање ученика за самосталну анализу и
разумевање књижевног дела.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита
наглас и у себи
CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста
према датим критеријумима
CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од
споредног
CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела
(предвиђених програмом V разреда) са именима аутора тих
дела
CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у
књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог
и монолог
CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у
књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопејa)
CJ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања:
„летимично читање“ (ради брзог налажења одређених
информација); читање „с оловком у руци“ (ради учења, ради
извршавања различитих задатака, ради решавања проблема);
читање ради уживања
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика
CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком
тексту: приповедање, описивање, монолог, дијалог
Фронтални, индивидуални, рад у пару

Образовни задаци

Функционални
задаци
Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада

Наставне методе

Дијалошка, монолошка

Наставна средства

Читанке (стр. 133–139), свеске, књига Бранка Ћопића

Корелација

Језик, језичка култура

Иновације
1. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод
за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за
наставнике

2. Јован Деретић, Историја српске књижевности

Литература за ученике

1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе,
Едука, Београд, 2011.
2. www.ask.rs/ASK_EN_AzbucnikDela.aspx
3. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део
часа
(10 минута)

Уводна локализација, упознавање са стваралаштвом Бранка Ћопића
кроз подсећање ученика на Ћопићева дела која су раније обрађивали;
временска и просторна локализација приповедака. Приповетке са
тематиком детињства (Башта сљезове боје и остала дела).

Главни део
часа
(25 минута)

Наставник ће изражајно прочитати приповетку. Важно је да
наставник тумачењем непознатих речи испрати читање. Ученици ће
изнети своје утиске о прочитаној приповеци.Наставник ће подстаћи
анализу и ученици ће говорити о слици друштва приказаној у
приповеци. Ученици ће затим бити организовани за рад у пару и
добиће задатке да:
1. покушају да што сажетије препричају приповетку; саставиће план
текста, садржај, фабулу по ставкама;
2. ученици анализирају стилске фигуре, с тим што ће наставник
посебно скренути пажњу на поређења са почетка приповетке (треба да
уоче са ким се пореде забране, а са ким дечакова радозналост; Са ким
се пореди месец? ); навешће епитете и персонификације и објасниће
њихову функцију у тексту;
3. подвући ће пасус у којем су описани „Петракови дани“(требало би
да објасне по чему се ови дани разликују, по чему су посебни за
дечака);
Разговараће о урађеним задацима, записати на табли најпотпуније
одговоре.
Представник пара који је дао најјаснији одговор записује на табли
свој удео у анализи. Наставник треба да подстакне ученике на
самосталност у формулисању прецизних одговора, али и да им
помогне уколико је неопходно.

Разговор о атмосфери у књижевном делу наставник ће започети
одређивањем самог појма. Ученици на основу неких обележја
замишљају атмосферу у причи, и опусују је у појединостима. Уочиће
све описе у приповеци и објасниће улогу коју у овој приповеци има
дескрипција.
Ученици треба да уоче различите облике казивања у књижевном
делу (нарацију, дескрипцију, дијалог, монолог). Наставник ће
подсетити ученике на појам – приповедање у првом лицу (присетиће
се разлике између приповедања у првом и приповедања у трећем лицу)
Ученици ће одговорити на питање: Ко је наратор, а ко је аутор ове
приповетке? Наставник ће помоћи у прецизном одређивању ових
појмова.
У наставку анализе ученици треба да дају што потпунију анализу
ликова.
Наставник ће подсетити ученике на појам карактеризација ликова и
прецизирати захтеве. На примеру Петраковог лика наставник ће
објаснити шта очекује од ученика и како ће урадити најпотпунију
карактеризацију. Ученици треба да разумеју различите перспективе
карактеризације.
Шта о Петраку сазнајемо на основу непосредне приповедачеве
карактеризације (објашњења) Петраковог лика?Шта о Петраку
сазнајемо на основу његовог понашања и поступака?Шта о
Петраковом лику сазнајемо на основу онога што он сам говори и на
основу начина на који то саопштава?
Ученици раде самостално овај задатак и треба да дају
карактеризацију свих ликова (дечак Баја, Петрак, деда Раде, стриц
Ниџа). Карактеризација сваког лика треба да буде потпомогнута
цитатима, па се ученици упућују да поново прочитају приповетку са
оловком у руци, а затим да одговоре на питања из Читанке која ће им
помоћи у овим задацима.
Завршни део
часа
(10 минута)

Ученици представљју лик који ће извући као испитно питање.
Прочитаће своје радове и допунити их усменим излагањем и
обележеним цитатима из читанке

За наредни час

Урадити задатке из „Мале школе писања” (задатак стр. 140).
Припремити се за час граматике (понети уџбеник, радну свеску и
свеску).

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик
Школска година:

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 129
Наставна тема

Машта

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица Приповедање о измишљеном догађају (стилске вежбе, припрема
за трећи писмени задатак)
Тип часа
Утврђивање
Циљ часа
Образовни задаци
Функционални
задаци
Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Ширење и богаћење речника као припрема за трећи писмени
задатак.
Савладавање вежби које би могле да помогну ученицима да лакше и
боље пишу.
Оспособљавање ученика за прецизно, маштовито и стилски
коректно писано изражавање.
Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код уч.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине
(уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст,
који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе;
одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста.

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, стваралачка, текстуална

Наставна средства

Граматике (стр. 102–103), свеске

Корелација

Језик, књижевност

Иновације

Литература за
наставнике

1. Павле Ћосић и сарадници, Речник синонима и тезаурус српског
језика, Корнет, Београд, 2007.
2. Речик српскохрватскога књижевног језика, Матица српска, Нови
Сад
3. Милан Шипка, Иван Клајн, Речник страних речи и израза,
Прометеј, Нови Сад

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик
и језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе,
Едука, Београд, 2014.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука, Београд,
2013.
3. Павле Ћосић и сарадници, Речник синонима и тезаурус српског
језика, Корнет, Београд, 2007.

Ток часа
Уводни део часа
(до 10 минута)

У дијалошком уводу наставник са ученицима разговара о разлици
између измишљених и стварних догађаја. Ученици наводе примере
за једно и за друго, у различитим делима, али и у једном у коме се
то може комбиновати (дела фантастичне књижевности).

Главни део часа
(око 25 минута)

Ученици читају текст Душка Радовића из граматике, анализирају
га уз подршку наставника. Потом се организује игра описана у
уџбенику: Време је за игру шарени папирићи. За њу су потребне
цедуљице у три боје (рецимо, жуте, наранџасте, зелене). Сваки
ученик добија по један папирић у свакој боји. На жутим
папирићима треба написати неко место (плажа, замак, шума), на
наранџастим време (сумрак, подне, поноћ), а на зеленим јунака или
предмет (витез, змај, робот). Наставник треба да прикупи
цедуљице, промеша их и подели их у три групе, према боји.
Ученици затим редом извлаче комплете од по три папирића у
различитим бојама. На основу комбинације време – место –
јунак/предмет, треба написати причу о неком догађају. Што су
предлози на цедуљицама необичнији, то ће
приче бити занимљивије.

Завршни део часа
(око 10 минута)
За наредни час

Ученици који су први написали приче читају их, остали ученици
кратко коментаришу, уз наставникове сугестије.
Наставник подсећа ученике да треба да се припреме за трећи
писмени задатак.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час брoj 130
Наставна тема

Машта

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Трећи школски писмени задатак

Тип часа

Провера

Циљ часа

Провера степена савладаности вештина везаних за писано
изражавање.

Образовни задаци

Усавршавање ученика у области писаног изражавања.

Функционални
задаци

Оспособљавање ученика за јасан, концизан и кохерентан
писани израз.

Васпитни задаци

Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код
ученика.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.

Образовни стандарди

CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине
(уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни
текст, који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене
пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове
деловима тeкста.

Облици рада

Индивидуални

Наставне методе

Стваралачка, текстуална

Наставна средства

Вежбанке

Корелација

Језик, књижевност

Иновације
Литература за
наставнике

1. Иван Клајн, Речник језичких недоумица, Прометеј, Нови Сад
2. Милан Шипка, Култура говора, Прометеј, Нови Сад, 2008.
године

Литература за ученике

Правопис српскога језика, Митар Пешикан, Јован Јерковић,
Мато Пижурица, Матица српска, Нови Сад, 2010.

Ток часа
Уводни део часа
(до 5 минута)

Наставник исписује на табли теме за писмени задатак.
Пожељно би било понудити ученицима избор између неколико
тема.
Теме могу бити везане за градиво из области књижевности
(Каква је Миона мајка?; Дечак између маште и стварности у
„Походу на Мјесец”), а могуће је предложити и неку од
,,слободних” тема (Бекство, Смешно!, Писмо мајци,
Покушао/покушала сам да дохватим...)
Наставник објашњава шта се од ученика очекује у оквиру
сваке теме. Ученицима је дата могућност да поставе питања на
почетку часа, како касније не би ометали друге.

Главни део часа
(око 35 минута)

Ученици пишу саставе у вежбанкама.

Завршни део часа
(до 5 минута)

Ученици завршавају саставе и предају вежбанке наставнику.

За наредни час

Ученици треба да се подсете онога што знају о Николи Тесли
и да понесу Читанке.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 131
Наставна тема

Машта

Наставна област

Књижевност

Наставна јединица

Моји изуми (Мој први изум), Никола Тесла

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Обрада одломка из аутобиографског дела.

Образовни задаци

Усвајање књижевнотеоријских појмова (научнопопуларни текст
и аутобиографија).

Функционалн задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наст,авна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

Оспособљавање ученика за разумевање аутобиографске прозе.
Информисање о животу и раду Николе Тесле.
Развијање свести о значају и вредности аутобиографске прозе,
као и развијање поштовања и дивљења према великанима
историје науке.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
Неговање језичке културе ученика.
СЈ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас
и у себи
CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста
према датим критеријумима
CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од
споредног
CJ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава
јасно исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок –
последица и сл.) и извoди закључак заснован на једноставнијем
тексту
CJ.3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу)
или аргументе против ње; изводи закључке засноване на
сложенијем тексту
Фронтални, рад у пару
Текстуална, дијалошка, монолошка, демонстративна
Читанке (стр. 62–63), свеске
Језик
Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике:

1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. www.ask.rs/ASK_EN_AzbucnikDela.aspx
3. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(10 минута)

Главни део часа
(25 минута)

Наставник ће пројектовати инсерт из краћег документарног филма
о Николи Тесли. Уводном локализацијом наставник ће говорити о
времену у којем живи Никола Тесла и о улози коју његови изуми
имају у развоју човечанства. Разговараће о проналасцима који су
унапредили и изменили свет.
Наставник ће покренути ученике на разговор о изумима и научним
достигнућима којима се на различита начине мења живот људи на
планети.
Наставник ће изражајно прочитати одломак из аутобиографије.
Ученици ће говорити о свом доживљају, како су замислили
детињство великог проналазача.
Никола Тесла, његов живот и његови изуми били су тема многих
научних и књижевних дела.
Ученици објашњавају појам – аутобиографија.
Како је Тесла објаснио свој први проналазак?
Ученици ће прочитати објашњење појмова метод и апарат и
покушаће да својим речима и примерима објасне оно што су научили.
Разговараће о радозналости и истраживањима – Како настају
научна открића? Шта покреће човека да открива и спознаје свет
око себе?
Запазите Теслин однос према природи и околини.
Наставник ће подсетити ученике на основне одлике приповедања у
првом лицу (непосреденост, убедљивост, сликовитост...).

Завршни део часа
(10 минута)

Кратким квиз питањима наставник провера шта су ученици
усвојили од основних информација о Тесли. Заинтересовани ученици
могу да скицирају – писано или као цртеж – идеју за неки свој
проналазак (озбиљан или духовит).

За наредни час

Урадити задатке из „Мале школе писања” (задатак стр. 63).
Припремити се за час граматике (понети уџбеник, радну свеску и
свеску)

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 132
Наставна тема

Машта

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Анализа трећег писменог задатка

Тип часа

Утврђивање

Циљ часа

Анализирање трећег писменог задатка.

Образовни задаци
Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Читање задатка и слушање мишљења наставника и ученика.
Активно учествовање у коментарисању задатака другова из
одељења.
Развијање смисла и способности за правилно, течно,
економично и уверљиво писмено изражавање.
Оспособљавање ученика за успешно служење књижевним
језиком у свим његовим видовима.
Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код
ученика.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине
(уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст,
који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене
пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима
текста

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, стваралачка, текстуална

Наставна средства

Ученички радови у вежбанкама

Корелација

Књижевност, језик

Иновације

Организовање часа анализе писменог задатка у виду дебате

Литература за
наставнике

1. Иван Клајн, Речник језичких недоумица, Прометеј, Нови Сад
2. Милан Шипка, Култура говора, Прометеј, Нови Сад, 2008.
године
Правопис српскога језика, Митар Пешикан, Јован Јерковић,
Мато Пижурица, Матица српска, Нови Сад, 2010.

Литература за ученике

Ток часа
Уводни део часа
(до 10 минута)

Наставник укратко и уопштено анализира успех ученика
остварен на трећем писменом задатку, истиче најчешће грешке и
слабости (уколико је реч о честим правописним грешкама,
потребно их је записати на табли), похваљује напредак и добра
решења.
Наставник даје вежбанке ученицима, они имају могућност да
погледају оцену и коментаре наставника, а затим уписује оцене у
дневник.

Главни део часа
(око 30 минута)

Ученици читају радове. Након сваког прочитаног рада, следи
дискусија у којој остали ученици, уз помоћ наставника, излажу
своја запажања, аргументују ставове. Аутори састава треба да се
укључе у расправу. Било би добро и да истакну потешкоће које
су имали у писању.
Могуће је организовати расправу у виду дебате, где ће се
супротставити ученици који имају опречна мишљења – треба
охрабрити аргументовану дискусију и из ње ,,извући” (можда чак
и записати на табли) закључке који могу бити свима од користи
при наредном писању састава.

Завршни део часа
(до 5 минута)

За наредни час

Ученици сумирају искуства са трећег писменог задатка и
повезују оно што су научили у току припреме са резултатима
које су остварили.
Ученици треба да размисле о другачијим решењима које ће
применити приликом исправке писменог задатка.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час брoj 133
Наставна тема

Машта

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Исправкa трећег писменог задатка

Тип часа

Утврђивање

Циљ часа

Исправљање грешака у трећем писменом задатку.

Образовни задаци

Поновно писање писмених задатака, уз исправљање грешака и
проналажење нових решења.
Развијање смисла и способности за правилно, течно,
економично и уверљиво писмено изражавање.
Оспособљавање ученика за успешно служење књижевним
језиком у свим његовим видовима.
Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код
ученика.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине
(уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни
текст, који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене
пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове
деловима текста

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада

Индивидуални

Наставне методе

Стваралачка, текстуална

Наставна средства

Ученички радови у вежбанкама

Корелација

Књижевност, језик

Иновације
Литература за
наставнике

1. Иван Клајн, Речник језичких недоумица, Прометеј, Нови Сад
2. Милан Шипка, Култура говора, Прометеј, Нови Сад, 2008.
године

Литература за ученике

1. Иван Клајн, Речник језичких недоумица, Прометеј, Нови Сад
2. Правопис српскога језика, Митар Пешикан, Јован Јерковић,
Мато Пижурица, Матица српска, Нови Сад, 2010.

Ток часа
Уводни део часа
(до 5 минута)

Наставник даје ученицима основна упутства за писање
исправкe писменог задатка (односно побољшане верзије
састава).
Уколико је потребно, наставник на табли пише лекторске
знакове који су, евентуално, коришћени у исправљању
ученичких радова. Објашњава ученицима шта који од њих
означава и на који начин да исправе грешке.
Наставник даје посебна упутства у вези са стилским
грешкама и сугерише ученицима како да избегну неке од
најчешћих слабости ученичких радова (започињање реченице
заменицом ја, учестало понављање истих или сличних речи или
израза, плеоназми, предуге и конфузне реченице).

Главни део часа
(око 35 минута)

Завршни део часа
(до 5 минута)

За наредни час

Ученици пишу исправак. Наставник им индивидуално
помаже да пронађу одговарајућа решења и успешније обликују
реченице.
Ученици завршавају писање исправка. Разговор у којем
ученици самовреднују сопствене саставе у односу на
прошлогодишње.
Ученици треба да размисле о мостовима. За следећи час биће
им потребна Читанка.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 134 и 135
Наставна тема

Машта

Наставна област

Књижевност

Наставна јединица

Мостови, Иво Андрић

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Обрада и тумачење прочитаног лирског записа.

Образовни задаци

Усвајање књижевнотеоријских појмова (лирски запис).

Функционални задаци
Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наст,авна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

Оспособљавање ученика за разумевање и тумачење
књижевноуметничког текста.
Развијање свести о значају и вредности људских тежњи и
грађевина.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика
CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас
и у себи
CJ.1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да
одреди сврху текста: експозиција (излагање), дескрипција
(описивање), нарација (приповедање), аргументација,
пропаганда *
CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста
према датим критеријумима
CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од
споредног
CJ.1.1.8. чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде,
табеле, дијаграме и графиконе
CJ.2.1.2. познаје врсте неуметничких текстова (излагање,
технички опис, техничко приповедање, расправа, реклама)
CJ.2.1.6. разликује чињеницу од коментара, објективност од
пристрасности и пропаганде на једноставним примерима
CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст
CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и
приповедача у делу
Фронтални, рад у пару
Текстуална, дијалошка, монолошка, демонстративна
Читанке (стр. 145–148), свеске, књига (ПП презентација)
Језик, језичка култура
Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике

1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део
часа
(15 минута)

Главни део
часа
(20 минута)

Завршни део
часа
(10 минута)
За наредни
час
Напомене
Коментар
наставника

Наставник ће подстаћи ученике на разговор о мостовима, њиховој улози
у развоју цивилизације и комуникације.
Наставник ће пустити кратку презентацију о основним биографским
подацима Иве Андрића уз обиље фотографија и информације о
најпознатијим Андрићевим делима („На Дрини ћуприја”, „Проклета
авлија”, „Знакови поред пута”, приповетке „Мост на Жепи”, „Прича о
кмету Симану” )
Ученици су имали за домаћи задатак да прикупе што више
информација, фотографија о мостовима (Добили су основне смернице
истраживања : Велики мостови света, Мостови некад и сад, Значај
мостова)
Наставник ће након проверавања да ли су се ученици припремили за час
изражајно прочитати овај лирски запис.
Ученици уобличавају и изражавају своје утиске и доживљаје
прочитаног записа. Приказују слике мостова које су одштампали код куће.
Разговарамо о врстама мостова, о ономе што их издваја у ауторовим
сећањима и о ономе што је свим овим мостовима заједничко. Објасниће
ауторов однос према теми, како он доживљава мостове.
Наставник ће објаснити књижевнотеоријски појам – лирски запис.
Ученици треба да увиде основне одлике ове књижевне врсте.
Покушаће да објасне зашто у називу врсте стоји епитет – лирски.
Ученици треба да увиде да у оваквом запису нема ликова, фабуле,
дијалога.
Разговараће о улози описа у оваквом делу. Ученици проналазе и подвлаче
сваки део текста који се заснива на дескрипцији.
Анализом стилских изражајних средстава ученици треба да у
поновљеном читању обрате пажњу на све стилске фигуре (епитети,
поређења, персонификације) у овом запису. Сваку уочену фигуру подвлаче
и бележе њен назив на маргини. Требало би да ученици спреме одговор на
питање: Коју функцију има употреба сваке подвучене фигуре у лирском
запису о мостовима?
Наставник ће привести час крају пуштањем видео записа у којем сам
Андрић говори о мосту као својој великој теми и опсесији.
Наставник ће припремити ученике како да ураде задатак из „Мале школе
писања“ (задатак стр. 148)
Припремити се за час књижевности.

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 136
Наставна тема

Машта

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Управни и неуправни говор

Тип часа

Обрада и обнављање

Циљ часа

Усвајање новог знања о правопису српског језика.

Образовни задаци

Уочавање и запажање законитости у вези са језиком и правописом.
Усвајање знања правописним знацима и правилној употреби
управног и неуправног говора. Активно учествовање у
примењивању наученог на одговарајућим примерима.

Функционални
задаци

Постепено и систематично упознавање граматике и правописа
српског књижевног језика.
Утврђивање знања о правопису српског језика.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни
текст представља предложак за граматичка вежбања).

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
СЈ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
СЈ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем)
СЈ.1.2.8. примењује правописну норму (употреба великог слова,
тачке, запете, управног говора) у једноставним примерима
СЈ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна средства

Граматике (стр. 218–219), свеске и Радне свеске (стр. 25–26)

Корелација

Језик, правопис, језичка култура

Иновације
Литература за
наставнике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик
и језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе,
Едука, Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна
свеска за пети разред основне школе, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)

Наставник разговара са ученицима о правопису српског језика и о
потреби његовог коришћења у школи и ван ње. Ученици листају
школско издање Правописа српског језика и проналазе у садржају
део који се односи на интерпункцију. Подсећају се начина на који се
у тексту обележава управни говор.

Главни део часа
(око 25 минута)

Ученици читају одломак из дела Небеска река Гроздане Олујић.
Добијају задатак да оловкама у боји подвуку разговор мајке и ћерке,
једном бојом подвлаче оно што изговара мајка, а другом оно што
изговара ћерка. Коментаришу са наставником шта је овим деловима
текста исказано.
Наставник задаје вежбу:
Пажљиво прочитај одломак из књиге Доживљаји мачка Тоше
Бранка Ћопића, уочи делове текста који представљају управни
говор и подвуци их:
– Аууу-ваууу! – завијао је непознати – ко ли ће ме ноћас заштитити
од мрког меде! Ау-вау, тражим пријатеља!
– Ено још једнога који је у невољи – прошапута Миш пророк. –
Колико чујем, то је неки пас.
– Шта кажеш, зар да псу помоћ указујем?! – зачуди се Тошо. – Кад
си ти још чуо да мачак помаже псу?
– У срећки број девет стоји мудра изрека: „Кад настану тешки дани,
пас и мачка спаваће на истом узглављу.“
– Па добро, хајдмо до тога пса – пристаде мачак Тошо, и њих
двојица журно се упутише према другом крају њиве.

Завршни део часа
(до 12 минута)
За наредни час

Ученици добијају задатак да управни говор из Ћопићевог текста
замене неуправним.
Ученици пишу кратку дијалошку сцену (нпр.: разговор ученика
на великом одмору пред писмени задатак из математике). Читају
шта су написали и образлажу како су обележили управни говор.
Понети Читанке. За домаћи задатак урадити вежбање Шта сте
рекли из Радне свеске (стр. 25–26).

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 137 и 138
Наставна тема
Наставна
област
Наставна
јединица
Тип часа
Циљ часа

Образовни
задаци

Функционални
задаци

Васпитни
задаци

Образовни
стандарди

Снови
Књижевност
Чича Јордан, Стеван Сремац
Обрада
Обрада приповетке.
Усвајање књижевнотеоријских појмова (приповетка, приповедање у
трећем лицу, дескрипција, хумор, дијалог, некњижевне речи =
дијалектизми).
Уочавање дијалекатских црта у говору јунака (одступања од језичког
стандарда у књижевном делу).
Изражавање утисака и запажања поводом прочитаног дела.
Развијање интерпретативних способности за успешну анализу романа.
Уочавање естетских вредности у књижевном делу.
Развијање свести о значају и вредности дијалекатских црта у
књижевном делу.
Оспособљавање за критичко процењивање књижевног дела.
Подстицање радозналости код ученика према другим књижевним
делима овог аутора
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика
CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава
и/или контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви)
CJ.1.3.20. има позитиван став према дијалектима (свом и туђем)*
CJ.1.3.21. разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој*
CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту:
нарација, дескрипција, дијалог и монолог
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу,
време и место радње, лик...
CJ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“
(ради брзог налажења одређених информација); читање „с оловком у руци“ (ради
учења, ради извршавања различитих задатака, ради решавања проблема); читање
ради уживања*
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика
(психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност
CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање,
описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог
CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на
само дело
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже

Облици рада
Наставне
методе
Наставна
средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике
Литература за
ученике

Фронтални, рад у пару
Текстуална, дијалошка, монолошка, демонстративна, метода
истраживачких радова ученика
Читанке (стр. 62–63), свеске, књиге, ЦД
Језик, језичка култура
Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд, 2008.
1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
Наставник ће приближити стваралаштво Стевана Сремца
(5 минута)
подсећањем на филмове и серије које су снимљене према његовим
романима: „Поп Ћира и поп Спира”, „Ивкова слава” и „Зона
Замфирова“.
Уводном локализацијома наставник ће подсетити на време и место
радње Сремчевих дела, говориће о слици друштва коју овај аутор
успева да представи.
Наставник ће приближити основне биографске податке о Стевану
Сремцу.
Главни део часа
(35 минута)
Наставник ће изражајно прочитати одломак из приповетке.
Важно је да наставник тумачењем непознатих речи испрати читање.
Ученици ће изнети своје утиске о прочитаној приповеци.
Наставник ће подстаћи анализу и ученици ће говорити о слици
друштва приказаној у приповеци. Ученици ће затим бити
организовани за рад у пару и добиће задатке:
1. Ученици треба да што сажетије препричају приповетку, да саставе
план текста односно фабулу по ставкама.
2. Ученици уочавају и подвлаче различите облике изражавања у овој
приповеци. (нарација, дескрипција, дијалог, монолог)
3. Ученици треба да уоче одлике говора јунака и одступање његовог
изражавања од књижевног језика. Подвлаче све некњижевне речи
(дијалектизме).
Разговараће о урађеним задацима, записати на табли најпотпуније
одговоре.
Представник пара који је дао најјаснији одговор записује на табли
свој удео у анализи. Наставник треба да подстакне ученике на
самосталност у формулисању прецизних одговора, али и да им
помогне уколико је неопходно.
Наставник ће подсетити ученике на појам – приповедање у трећем
лицу (присетиће се разлике између приповедања у првом и
приповедања у трећем лицу). Ученици ће одговорити на питање:
Ко је наратор, а ко је аутор ове приповетке? Шта је говор јунака и
како га разликовати од наведених појмова?

Наставник ће помоћи у прецизном одређивању ових појмова и за час
додатне наставе најавити тему – свезнајући приповедач.
За овај час довољно је да наставник само упозна ученике са овим
књижевнотеоријским појмом.
(Ученици би требало да истражују и нешто сами сазнају о најављеној
теми.)
Други час
У наставку анализе ученици треба да дају што потпунију анализу
ликова.
Наставник ће подсетити ученике на појам карактеризација ликова и
прецизирати захтеве. На примеру Јордановог лика наставник ће
објаснити шта очекује од ученика и како ће урадити најпотпунију
карактеризацију. Ученици треба да разумеју различите перспективе
карактеризације.
Шта о Јордану сазнајемо на основу непосредне приповедачеве
карактеризације (објашњења) Јордановог лика? Шта о Јордану
сазнајемо на основу његовог понашања и поступака према другим
ликовима?Шта о Јордановом лику сазнајемо на основу онога што он
сам говори и на основу начина на који то саопштава? Обавезно
скренути пажњу на хумор у књижевном делу, а ученици треба да
објасне како, по њиховом мишљењу, настаје хумор.
Ученици раде самостално овај задатак и треба да ураде
карактеризацију свих ликова.
Карактеризација сваког лика треба да буде потпомогнута цитатима,
па се ученици упућују да поново прочитају приповетку са оловком у
руци, а затим да одговоре на питања из читанке која ће им помоћи у
овим задацима.
Протумачите лик дечака Гилета. Уочите његове особине.
Завршни део
часа
(5 минута)
За наредни час

Ученици једном реченицом изводе основну идеју приповетке.
Урадити задатке из „Мале школе писања“ (стр. 155).
Припремити се за час граматике (понети уџбеник, радну свеску и
свеску).

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 139 и 140
Наставна тема

Машта

Наставна област

Језик

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Правописни знаци и интерпункција
Обрада
Усвајање новог знања о правопису српског језика.
Уочавање и запажање законитости у вези са језиком и правописом.
Усвајање знања о правописним знацима и о њиховој правилној
употреби. Активно учествовање у примењивању наученог на
одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о правопису српског језика.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни
текст представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
СЈ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
СЈ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем)
СЈ.1.2.8. примењује правописну норму (употреба великог слова, тачке,
запете, управног говора) у једноставним примерима
СЈ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева
Фронтални, индивидуални
Дијалошка, монолошка, демонстративна
Граматике (стр. 218–226), свеске, Радне свеске (стр. 25–26)
Језик, правопис, језичка култура

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

Литература за
ученике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна
свеска за пети разред основне школе, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)

Наставник на почетку часа са ученицима проверава како су
урадили домаћи задатак из Радне свеске везан за управни говор.
Наставник разговара са ученицима о правопису српског језика
и набрајају се интерпункцијиски знаци о којима су учили у
млађим разредима. Ученици износе своје недоумице у вези са
писањем одређених интерпункцијских знакова.

Главни део часа
(око 25 минута)

Први час
Ученици добијају задатак да у одломки Кроз васиону и векове
Милутина Миланковића уоче и запишу које је све
интерпункцијске знаке користио писац.
Наставник објашњава интерпункцијске знакове и читањем
одломка показује какве су паузу направљене након употребљеног
одређеног интерпункцијског знака.
1. Тачка и запета представља знак раздвајања унутар неког
текста. Изразитији је од запете, а слабији од тачке. Унутар
сложене реченице, овим знаком се раздвајају предикатске
реченице које су блиске по садржају. Овим знаком раздвајамо и
дуже низове приликом набрајања.
2. Три тачке или знак прекида у књижевном тексту означавају
недореченост, изостављање текста, прекинуту мисао. Исто тако
означавају и прекинуто набрајање, односно да се неки низ може
наставити.
3. Цртица је правописни знак који је искључиво везан за речи, а
не за реченицу. Користи се у полусложеницама (црвено-бели
дрес); када растављамо речи на слогове (ма-ма, те-ле-фон); на
крају реда; после дела речи који је написан бројкама или после
скраћеница које се пишу великим словом (50-годишњица, ПТТ-а)
4. Црта је дужа од цртице и користи се у обликовању реченица и
уз речи у неким односима (утакмица „Црвена звезда“ –
„Партизан“)
Други час
На изабраним текстовима и путем вежбања на одређеним
задацима ученици увежбавају употребу интерпункцијских
знакова.

Завршни део часа
(до 12 минута)
За наредни час
Напомене
Коментар наставника

Ученици раде вежбе о интерпункцијским знаковима у
уџбеницима и образлажу своје одговоре.
Понети Читанке.

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 141 и 142
Наставна тема

Машта

Наставна област
Наставна јединица
Тип часа

Књижевност
Робинсон Kрусо, Данијел Дефо
Обрада
Обрада лектире.
Тумачење прочитаног романа.
Утврђивање и проширивање знања о роману.
Упознавање са животом и делом Данијела Дефоа
Утврђивање књижевнотеоријских појмова. Тумачење
језичкостилских средстава и форми приповедања.
Анализа ликова.
Развијање интерпретативних способности за успешну анализу
романа.
Уочавање естетских вредности у књижевном делу.
Подстицање ученика на самостално анализирање.
Уочавање значаја који за уметност имају машта и
авантуристички дух. Уважавање вредности коју књижевним
делима дају проживљене авантуре и путовања.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика

Циљ часа

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

CJ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов,
поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор,
поговор); препознаје цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени
део текста
CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим
критеријумима
CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему,
фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично
читање“ (ради брзог налажења одређених информација); читање „с оловком
у руци“ (ради учења, ради извршавања различитих задатака, ради решавања
проблема); читање ради уживања*
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика
(психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност
CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту:
приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог
CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела
CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама*
CJ.3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или
аргументе против ње; изводи закључке засноване на сложенијем тексту
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га
образлаже

Облици рада

Фронтални, индивидуални, групни

Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

Литература за ученике

Текстуална, дијалошка, монолошка
Књига, дневник читања
Језик, географија
Примена стрип технике у интерпретацији дела, снимање часа,
избор најаутентичнијег видео-записа)
1. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
2. Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука
д.о.о.Београд
1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(5 минута)

Главни део часа
(30 минута)

Наставник ће представити стваралаштво Данијела Дефоа дајући
најбитније био-библиографске податке овог писца.
Ученици ће одредити врсту романа.
Наставник ће указати на сличност тематике романа са авантуристичким
филмовима. Ученици објашњавају реч: пустоловина, пустолов;
авантура, авантуризам.
Ученици у уводном разговору образлажу своја запажања и
размишљања о прочитаном роману.
Ученици ће изабрати најупечатљивији утисак, сцену или одломак из
романа који су забележили у дневнику читања.
Прочитаће одломак из романа који су евидентирали у свом дневнику
читања као најузбудљивији.
Ученици треба да одреде начин изражавања, да уоче да се ради о
приповедању у првом лицу. Разговараће о улози коју у причи има лик
приповедача у 1. лицу (Да ли би прича звучала тако аутентично да је
испричана у 3. лицу?)
Ученици ће бити подељени у групе. Свака група ради све
истраживачке задатке. Најпре одговара на општа питања анализе:
- одредите књижевни род и књижевну врсту;
- формулишите тему романа;
- представите кратак план романа – треба представити фабулу у десетак
реченица.
Ученици добијају задатак да усмено препричају садржај романа.
Затим састављају план романа уносећи само основне елементе фабуле.
Наставник ће кориговати одговоре ученика и довести их до прегледног
плана препричавања по наредним ставкама које треба да користе као
истраживачке задатке за опширнију анализу и препричавање:
- Робинсонова жеља да путује (размишљање о пореклу трговачке робе);
- Робинсонов одлазак у Лондон;
- мотив буре (пратити у роману колико бура доживљава Робинсон);
- боравак у Лондону, познанство са морнарем;
- повратак из Лондона, напад гусара, заробљени Робинсон;
- мотив бродолома;
- на пустом острву (рачунање времена, боравак у пећини);
- Робинсонов 4. дан (полазак у лов, израда оружја и одеће);

- Робинсонова открића и проналасци (мотив ватре);
- људождери и Петко;
- пријатељство са Петком и заједничке авантуре;
- родитељи (Петков отац и Робинсонов отац).
Други час

Завршни део
часа
(10 минута)
За наредни час

Карактеризација ликова: ученици ће уочити различите начине којима
сазнајемо нешто о лику у књижевном делу. У наставку анализе ученици
треба да дају што потпунију анализу ликова.Наставник ће подсетити
ученике на појам карактеризација ликова и прецизирати захтеве.
Ученици проналазе што више епитета којима описују сваки од
ликова, најпре лик Робинсона. Пронаћи ће у роману опис лика – портрет
Робинсона (физички изглед – карактеризација).
Објасниће његов однос према другим ликовима, према оцу, мајци, псу,
Петку, људождерима, дивљим животињама (социјална карактеризација).
Карактеризација споредних ликова (поткрепљена цитатима из романа).
Ученици су добили упутства како водити дневник читања, што значи да
су записивали број страна на којима ће наћи аргументе у прилог неког
свог става у карактеризацији лика.
Наставник ће пустити припремљене сцене из истоименог филма.
Ученици треба да што потпуније упореде (уоче подударности и разлике
(филм и роман Робинсон Крусо).
Ученици добијају задатак да започну организацију драмског
извођења одабране сцене из романа.
Ученици снимају ове представе које се касније могу поставити на
сајту школе.
На крају часа наставник упућује ученике да за наредни час ураде
задатак из „Мале школе писања“, у Читанци (стр 63).

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 143
Наставна тема

Машта

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Диктат

Тип часа

Утврђивање

Циљ часа

Обнављање усвојеног знања о правопису српског језика.

Образовни задаци

Уочавање и запажање законитости у вези са језиком и правописом.
Утврђивање знања о правопису српскога језик. Активно
учествовање у примењивању наученог на одговарајућим примерима.

Функционални
задаци

Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни
текст представља предложак за граматичка вежбања).

Васпитни задаци

Образовни
стандарди
Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

Литература за
ученике

Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
СЈ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
СЈ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем)
СЈ.1.2.8. примењује правописну норму (употреба великог слова,
тачке, запете, управног говора) у једноставним примерима
СЈ. 2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева
Фронтални, индивидуални
Дијалошка, монолошка, демонстративна
Граматике, свеске
Језик, правопис, језичка култура
1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик
и језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе,
Едука, Београд, 2013.
2. Правопис (школско издање)
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)

Главни део часа
(око 25 минута)

Завршни део часа
(до 12 минута)

За наредни час

У уводном делу часа наставник усмено проверава колико су
ученици усвојили из претходно пређеног градива које се односи
на правописна правила у писању вишечланих географских
имена и имена предузећа и установа, писању одричне заменице
нико и ништа са предлозима, о управном и неуправном говору
и интерпункцијским знаковима.
Наставник прво чита претходно припремљен текст. Следи
поновљено читање наставника, део по део, приликом ког
ученици записују диктиран текст и примењују правописна
правила која су усвојили на претходним часовима. Након
записаног текста, наставник још једном чита цео текст како би
ученици проверили да ли су све што је издиктирано написали.
Следи провера диктата. Прегледање диктата се остварује
тако што ученик прегледа и исправља диктат свом другу из
клупе уз помоћ наставника који на табли пише издиктиран
текст. Коментаришу се и коригују грешке и понављају
правописна правила уз наставникову помоћ.
Понети Граматике.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час брoj 144
Наставна тема

Машта

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Промена гледишта

Тип часа

Oбрада

Циљ часа

Упознавање са појавом промене гледишта у књижевном делу.

Образовни задаци

Препознавање тачке гледишта.

Функционални
задаци

Оспособљавање ученика за промену гледишта у самосталном
писању.
Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код
ученика.

Васпитни задаци

Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.

Образовни стандарди

CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...

Облици рада

Фронтални, индивидуални, рад у групи

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, текстуална

Наставна средства

Граматике (стр. 189–190), Читанке, свеске

Корелација

Језик, књижевност

Иновације

Укључивање искуства гледања филмова и играња
компјутерских игрица.

Литература за
наставнике

1. КАКО писци пишу / Давид Албахари... ; приређивач Славиша
Лекић, Службени гласник, Београд, 2006.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(до 15 минута)

Главни део часа
(око 20 минута)

Завршни део часа
(око 10 минута)
За наредни час

Наставник чита ученицима одломак из Капетана Џона
Пиплфокса (Граматика, стр. 189). Затим разговара с њима о томе
како би одломак изгледао да је испричан са друге тачке
гледишта.
Наставник и ученици заједно дефинишу шта је то гледиште и
разговарају о томе на који начин оно утиче на приповедање.
Наводе примере из књига и филмова, али и из компјутерских
игрица.
Наставник дели ученике на две групе, свака група ради по
једну вежбу из Граматике (стр. 190).
Ученици треба да понесу Граматике.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 145
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Главни реченични чланови: субјекат и предикат

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Облици рада

Усвајање новог знања о реченичним члановима.
Уочавање и запажање законитости у вези са реченичним члановима.
Усвајање знања о предикату и субјекту. Предикат и субјекат као главни
чланови реченице. Именски и глаголски предикат. Активно учествовање у
примењивању наученог на одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о речничним члановима.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним
(школским) примерима
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
контексту свакодневне комуникације, као и оних који се често јављају у
школским текстовима
СЈ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим
примерима
Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, демонстративна, текстуална

Наставна средства

Граматике (стр. 192), свеске, Радне свеске (стр.54–56)

Корелација

Језичка култура, књижевност

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

Литература за
ученике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна свеска
за пети разред основне школе, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)

Наставник у дијалошком уводу тражи од ученика да смисле по
једну реченицу и напишу је у својој свесци. Потом, треба да у њој
уоче и заокруже субјекат и предикат. Ученици, на основу онога што
су научили о предикату и субјекту у млађим разредима, образлажу
своја решења.

Главни део часа
(око 25 минута)

Наставник објашњава да су субјекат и предикат главни
реченични чланови. Ученици дају своје примере за предикат и
субјекат који се пишу на табли и у ђачким свескама.
Ученици добијају задатак да у следећим реченицама уоче
предикате и да одреде који од њих исказују радње које врши
субјекат, а који – особине које се приписују субјекту.
ШТА РАДИ СУБЈЕКАТ
Ми смо седели на старом храстовом стаблу.
КАКАВ ЈЕ СУБЈЕКАТ
Ми смо били добри другови.

(радње)
(својства,
особине)

Наставник даје објашњење: Предикат је реченични члан којим
се субјекту приписује радња, стање или својство – нека ситуација.
Предикат је централни члан реченице.
Субјекат је други главни члан реченице. Он је носилац
ситуације која је исказана предикатом: врши радњу или му се
приписује нека особина. У реченици га проналазимо постављањем
питања КО/ШТА, које везујемо за предикат.
Субјекат који се налази у номинативу назива се граматички
субјекат. Примери: Стабло је велико. Мита Трта је добар друг.
Завршни део часа
(до 12 минута)

За наредни час

Ученици раде вежбе у Граматикама о главним реченичним
члановима и дискутују о усвојеном новом знању. За домаћи задатак
раде вежбања у Радној свесци Ко је главни? Субјекат и Ништа без
предиката (54–56).
Понети Граматику.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 146
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област

Језик

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Облици рада

Глаголски и именски предикат
Обрада
Усвајање новог знања о реченичним члановима.
Уочавање и запажање законитости у вези са реченичним члановима.
Усвајање знања о предикату. Предикат као централни члан реченице.
Именски и глаголски предикат. Активно учествовање у примењивању
наученог на одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о речничнимчлановима.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним
(школским) примерима
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
контексту свакодневне комуникације, као и оних који се често јављају у
школским текстовима
СЈ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим
примерима
Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, демонстративна, текстуална

Наставна средства

Граматике (стр.192–195), свеске, Радне свеске (стр. 55–56)

Корелација

Језик, језичка култура, књижевност

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

Литература за
ученике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна свеска
за пети разред основне школе, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)
Главни део часа
(око 25 минута)

У дијалошком уводу наставник са ученицима обнавља њихово досадашње
знање о предикату. Читају народно веровање Вила, подвлаче предикате и
образлажу своја решења.Наставник скреће пажњу на то да се предикатом не
исказују само радње које се приписују субјекту него и стања и особине.
Ученици добијају задатак да у следећим реченицама уоче предикате и да
одреде који од њих исказују радње које врши субјекат, а који – особине које се
приписују субјекту.
ШТА РАДИ СУБЈЕКАТ

И не само мени, већ и свима у мојој околини,
задао је тај падеж главобољу.

(радње)

КАКАВ ЈЕ СУБЈЕКАТ

Завршни део
часа
(до 12 минута)
За наредни час
Напомене

Дете је било ведро, весело, расположено,
па одједном постало суморно и ћутљиво.
(својства, особине)
Наставник даје објашњење: Предикат је реченични члан којим се субјекту
приписује радња, стање или својство – нека ситуација.
Предикат је централни члан реченице.
Пишу се следећи примери на табли и у ђачким свескама како би се
илустровало како се предикат слаже са субјектом.
лице
број
род
Ја певам.
1. лице, једнина,
/
Ми певамо.
1. лице, множина,
/
Ја сам певао.
1. лице, једнина,
мушки род
Ја сам певала.
1. лице, једнина,
женски род
Ми смо певале.
1. лице, множина,
женски род
Предикат се увек слаже у лицу и број са субјектом, а ако глаголски облик
којим је исказан предикат разликује род, онда и у роду.
Наставник објашњава да предикат може бити глаголски и именски. Када је
предикатом исказана радња која се приписује субјекту, такав предикат се зове
глаголски. Глаголски предикат се састоји од глагола у личном глаголском
облику. Пример: Жика Дроња је заборавио лекцију.
Ако предикатом исказујемо особину субјекта, такав се предикат зове
именски. Именски предикат се састоји из два дела: глаголског и именског: од
глагола ЈЕСАМ/БИТИ у личном глаголском облику и именске речи или
скупа речи. Пример: Милица је лепа.
Ученици кроз следеће примере вежбају именски предикат.
Подвуци скуп речи којим је исказан именски део предиката.
Милош је мој старији брат.
Милош је наш понос.
Милош је добар друг.
Наставник скреће пажњу ученицима да се подсете које су именске речи које
учествује у грађењу именског предиката. Ученици износе да су именске речи
именице, заменице, придеви и променљиви бројеви. До краја часа ученици
раде вежбе и образлажу своје одговоре.
Понети Граматику.

Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 147
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област

Језик

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Облици рада

Субјекат
Обрада
Усвајање новог знања о реченичним члановима.
Уочавање и запажање законитости у вези са реченичним члановима.
Усвајање знања о субјекту. Субјекат као носилац ситуације исказане
предикатом. Граматички субјекат. Активно учествовање у примењивању
наученог на одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о речничнимчлановима.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним
(школским) примерима
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
контексту свакодневне комуникације, као и оних који се често јављају у
школским текстовима
СЈ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим
примерима
Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна средства

Граматике (стр.195–197), свеске

Корелација

Језичка култура, књижевност

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део
часа
(око 5 минута)
Главни део
часа
(око 25 минута)

Завршни део
часа
(до 15 минута)

За наредни час

Ученици се подсећају који су главни реченични чланови.
Ученици објашњавају службу подвучених речи у реченицама:
Мита Трта је заплакао.
Мита Трта је био добар друг.
Миле Врабац је грицкао мрвице.
Миле Врабац није био најгори ђак.
Наставник објашњава да су подвучене речи примери за субјекат и даје
дефиницију субјекта. Субјекат је други главни члан реченице. Он је
носилац ситуације која је исказана предикатом: врши радњу или му
се приписује нека особина. У реченици га проналазимо постављањем
питања КО/ШТА, које везујемо за предикат.
Субјекат који се налази у номинативу назива се граматички
субјекат. Примери: Стабло је велико. Мита Трта је добар друг.
Кроз следеће примере наставник објашњава које све врсте речи могу
бити у служби субјекта.
– именице : Трта је добар друг.
– именичке заменице: Он је добар друг.
– придеви: Мали су победили. Сит гладном не верује.
– бројеви: Двоје је изостало. Један седи, други стоји.
– глаголи у инфинитиву, самостално: Лагати је ружно и непристојно
или
– као скуп речи : Говорити неистину је ружно и непристојно.
Примери Избезобразио се, па почео да претерује.Ужурбано се
припремају за приредбу показују да субјекат не мора бити исказан у
реченици. То не значи да га нема, већ се он претпоставља на основу
предиката – глагола у личном глаголском облику (он се озбезобразио,
они се припремају).
Ученици раде вежбе из Граматике:
Напиши како гласи субјекат у следећим реченицама:
а) Данас смо се састали на храстовом стаблу. .........................................
б) Додај ми, молим те, чашу воде. ......................................
в) Нису поверовали Брбиним причама. .......................................
г) Не муцам кад радим гимнастику! ..............................................
и друге по избору наставника.
Понети Читанке.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 148
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област

Језик / језичка култура

Наставна јединица

Субјекат и предикат/писање кратке приче

Тип часа

Обнављање и утврђивање

Циљ часа

Писање кратке приче и уочавање главних реченичних чланова
на примерима сопственог текста; утврђивање знања о субјекту
и предикату.

Образовни задаци
Функционални
задаци
Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наст,авна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

Усвајање знања путем стваралаштва.
Оспособљавање ученика за креативно писање и примену
стеченог знања. Усвајање одређених знања из граматике
српског језика.
Подстицање ученика на развијање језичког сензибилитета и
развијање стваралачког потенцијала. Јачање чулног,
литерарног и језичког сензибилитета ученика.
СЈ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у
типичним (школским) примерима
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се
употребљавају у контексту свакодневне комуникације, као и
оних који се често јављају у школским текстовима
СЈ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у
сложенијим примерима
CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине
(уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни
текст, који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене
пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове
деловима текста
Фронтални, индивидуални, рад у пару
Текстуална, дијалошка, монолошка, демонстративна
Граматике (стр. 189–190), свеске
Језик, језичка култура
Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд,
2014.

Ток часа
Уводни део часа
(5 минута)

Главни део часа
(30 минута)

Завршни део часа
(5 минута)
За наредни час

У кратком дијалошком уводу наставник са ученицима
обнавља знање о главним реченичним члановима – субјекту и
предикату. Ученици добијају задатак да напишу кратку причу
од задатих речи. Задате речи добијају се тако што сваки ученик
на папирићу напише по једну именицу или глагол, а онда се
извлачи 5 (до 10) речи. Прича би требало да има најмање пет а
највише десет реченица.
Ученици петнаестак минута пишу причу од задатих речи.
Потом следи читање. Ученик који прочита причу треба да
постави пару до себе да у његовом тексту подвуче субјекат и
предикат. Уколико тај ученик да погрешан одговор, укључују се
и други ученици.
Ученици дају резиме часа: бирају најуспелије приче,
сумирају знање о главним реченичним члановима.
Припремити се за час граматике (понети: Уџбеник из
граматике, радну свеску).

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час брoj 149
Наставна тема

Машта

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Домаћи задатак (задатак из Мале школе писања)

Тип часа

Утврђивање

Циљ часа

Савладавање вештине креативног писања.

Образовни задаци

Ширење и богаћење речника.

Функционални
задаци

Оспособљавање ученика за прецизно, маштовито и стилски
коректно писано изражавање.

Васпитни задаци

Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код
ученика.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.

Образовни стандарди

CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине
(уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни
текст, који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене
пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове
деловима текста

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Стваралачка, текстуална

Наставна средства

Свеске

Корелација

Језик, књижевност

Иновације

Коришћење задатака из „Мале школе писања“ као помоћи у
савладавању различитих техника креативног писања

Литература за
наставнике

1. Павле Ћосић и сарадници, Речник синонима и тезаурус
српског језика, Корнет, Београд, 2007.
2. Речник српскохрватскога књижевног језика, Матица српска,
Нови Сад
3. Милан Шипка, Иван Клајн, Речник страних речи и израза,
Прометеј, Нови Сад

Литература за ученике

Павле Ћосић и сарадници, Речник синонима и тезаурус српског
језика, Корнет, Београд, 2007.

Ток часа
Уводни део часа
(до 5 минута)

Главни део часа
(око 35 минута)
Завршни део часа
(око 5 минута)
За наредни час

Наставник разговара с ученицима о потешкоћама и
изазовима које је пред њих ставио задатак из „Мале школе
писања“. Разговарају и о томе у чему су уживали пишући
домаћи задатак.
Ученици читају задатке. Заједно коментаришу прочитано.
Наставник разговара са ученицима о томе на који начин они
разумеју функцију задатака из креативног писања.
Ученици треба да понесу Граматику.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 150
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област

Језик

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Облици рада

Зависни реченични чланови: глаголски и именички додаци
Обрада
Усвајање новог знања о реченичним члановима.
Уочавање и запажање законитости у вези са реченичним члановима.
Усвајање знања о зависним реченичним члановима. Глаголски додаци.
Објекат и прилошке одредбе као допуне глаголима. Атрибут и апозиција
као именички додаци. Активно учествовање у примењивању наученог на
одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о падежима, врстама речи и речничним члановима.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним
(школским) примерима
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
контексту свакодневне комуникације, као и оних који се често јављају у
школским текстовима
СЈ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим
примерима
Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, демонстративна, текстуална

Наставна средства

Граматике, свеске

Корелација

Језичка култура, књижевност

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Иновације
Литература за
наставнике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 8 минута)

Ученици се подсећају шта су научили о главним реченичним
конституентима тако што анализирају следећи одломак из Нушићеве
Аутобиографије: Зенон је, наиме, математички утврдио да зец никад не
може да стигне корњачу. По њему, ако корњача са једнога места пође а зец,
рецимо, на сто метара за њом потегне у истом правцу, онда док зец учини
половину пута од сто метара, дотле је корњача измакла две-три стопе и тиме
продужила првашње растојање; док зец савлада половину новога растојања,
дотле је корњача учинила два или три корака, те опет поставила ново
растојање. И то тако иде у бесконачност.

Главни део часа
(око 25 минута)

Ученици се подсећају шта су глаголи и именске речи. Наставник
објашњава да уз ове врсте речи иду реченични чланови који су зависни, а то
су објекат, прилошке одредбе, атрибут и апозиција.
Наставник дефинише објекат на следећи начин: објекат је предмет (биће,
ствар, појава) који обухвата радња означена глаголом у личном
глаголском облику (предикатом), и по правилу је исказан акузативом без
предлога. Најчешће се налази на крају реченице. У реченици је субјекат
вршилац радње, предикат је радња, а објекат – трпилац радње.

Милица

чита

књигу.

Субјекат

предикат

објекат

Прилошке одредбе су, као глаголски додаци, зависни чланови реченице.
Исказују се прилозима или речима и скуповима речи у одговарајућем
зависном падежу, с предлозима или без њих. Њима се саопштава време,
место, начин, мера, количина и узрок вршења радње у реченици.
Прилошке одредбе нису обавезне у реченици. Примери: ПРИЛОШКА
ОДРЕДБА ЗА ВРЕМЕ – КАД? Срећемо се свакога дана. За викенд идемо на излет.
ПРИЛОШКА ОДРЕДБА ЗА МЕСТО – ГДЕ? У сали је било врло топло и загушљиво.
Тата је ушао у собу.
Атрибут ближе одређује КАКВО је, ЧИЈЕ је, ОД ЧЕГА је оно што означава
именица. Реч или скуп речи који стоји уз именицу и ближе је одређује, у
реченици има службу (функцију) атрибута. Атрибут је реч из латинског
језика која значи придавати – карактеристично обележје, особина, својства.
Примери: у рано летње јутро, један мали дечак, свог белог пса.
Апозиција је додатак именици који је накнадно одређује (описује). То је
обично именица, односно скуп речи. У истом је падежу као и именица коју
накнадно описује. У говору се одваја паузама, а у писању запетама.
Примери: Робинсон Крусо, морнар из Јорка, живео је двадесет и осам
година сасвим сам на ненасељеном острву. Београд, главни град Србије,
најлепши је град.
Завршни део часа
(до 12 минута)
За наредни час

Ученици се уз помоћ наставника дају своје примере за зависне реченичне
чланове.
Понети Читанке.

Напомене

Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 151
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Књижевност
Шала, Антон Павлович Чехов
Обрада
Обрада приповетке.
Усвајање књижевнотеоријских појмова (приповетка,
приповедање у првом и трећем лицу, дескрипција, дијалог,
карактеризација лика).
Изражавање утисака и запажања поводом прочитане
приповетке.
Оспособљавање ученика за критичко тумачење и разумевање
приповетке.
Оспособљавање за критичко процењивање књижевног дела.
Подстицање радозналости код ученика према другим
књижевним делима овог аутора.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.

Образовни задаци

Функционалн задаци
Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике
Литература за ученике

CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог
састава и/или контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви)
CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком
тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему,
фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично
читање“ (ради брзог налажења одређених информација); читање „с оловком
у руци“ (ради учења, ради извршавања различитих задатака, ради решавања
проблема); читање ради уживања*
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика
(психолошке, социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност
CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту:
приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог
CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући
се на само дело
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га
образлаже

Фронтални, рад у пару
Текстуална, дијалошка, монолошка, демонстративна, метода
истраживачких радова ученика
Читанке (стр.161–165), свеске, књиге
Језик, језичка култура
Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 2008.
1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука, Београд,
2011.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука, Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део
часа
(10 минута)

У дијалошком уводу наставник ће са ученицима објаснити појам шала
– по чему је препознајемо, како се и са ким шалима, како се притом
осећамо.
Наставник ће приближити стваралаштво Антона Павловича Чехова
(биографски подаци, дух времена, стваралаштво).

Главни део
часа
(25 минута)

Наставник ће изражајно прочитати приповетку. Ученици ће изнети
своје утиске о прочитаној приповеци.
Наставник ће подстаћи анализу и ученици ће говорити о теми
приповетке.
Ученици ће затим бити организовани за рад у пару и добиће задатке да:
1. сажето препричају приповетку (саставиће план текста);
2. уоче и подвуку различите облике изражавања у овој приповеци
(нарација, дескрипција, дијалог, монолог);
Разговараће о урађеним задацима, записати на табли најпотпуније
одговоре.
Представник пара који је дао најјаснији одговор записује на табли свој
удео у анализи. Наставник треба да подстакне ученике на самосталност
у формулисању прецизних одговора, али и да им помогне уколико је
неопходно.
Наставник ће подсетити ученике на појам – приповедање у првом
лицу (присетиће се разлике између приповедања у првом и
приповедања у трећем лицу). Ученици ће одговорити на питање: Ко је
наратор, а ко је аутор ове приповетке?
Разговараће о Нађином страху и побеђивању тог страха.
Ученици ће објаснити наслов приповетке и протумачити како су
разумели испричан догађај са санкама. Ко је шапутао љубавне речи?
Шта сазнајемо о лику приповедача који нам је испричао ово сећање?

Завршни део
часа
(10 минута)
За наредни час

У наставку анализе ученици треба да укратко дају анализу ликова
(подсетиће се основних правила карактеризације ликова).
Ученици раде самостално овај задатак – образлажу своје одговоре.
Урадити задатке из „Мале школе писања“ (стр. 165).
Припремити се за час граматике (понети уџбеник, радну свеску и
свеску).

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 152
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област
Наставна
јединица
Тип часа
Циљ часа

Језик

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци
Образовни
стандарди
Облици рада
Наставне методе
Наставна
средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

Литература за
ученике

Објекат – прави и неправи објекат
Обрада
Усвајање новог знања о реченичним члановима.
Уочавање и запажање законитости у вези са реченичним члановима.
Усвајање знања о зависним реченичним члановима. Глаголски додаци.
Прави објекат као допуна прелазним глаголима. Неправи објекат. Активно
учествовање у примењивању наученог на одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о падежима, глаголском роду и речничним члановима.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским)
примерима
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту
свакодневне комуникације, као и оних који се често јављају у школским
текстовима
СЈ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима

Фронтални, индивидуални
Дијалошка, демонстративна
Граматике (стр. 198–201), свеске, Радне свеске (стр. 57–58)
Језичка култура, књижевност
1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна свеска
за пети разред основне школе, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део
часа
(око 8 минута)
Главни део
часа
(око 25
минута)

Ученици се подсећају шта су научили о главним реченичним конституентима и
одређују реченичне чланове у одломку из Аутобиографије Бранислава Нушића: Једном
приликом, када смо играли жмурке, ми се заједно сакријемо у једно буре, у коме је моја
мајка зими киселила купус. Ту, у том бурету, ја сам јој исказао љубав и, због те миле ми
успомене, и данас ме још троне кад год прођем крај каквог бурета.
Ученици пажљиво читају следеће реченице и покушавају да објасне шта означавају
подвучене речи. Милош пише писмо. Мама кува ручак. Деда поправља бицикл. Наставник
објашњава да подвучене речи означавају предмет радње (трпилац; предмет који радња
обухвата) који је исказан именицама писмо, ручак, бицикл у облику акузатива без
предлога и оне у реченици имају службу објекта.
Наставник дефинише објекат на следећи начин: објекат је предмет (биће, ствар,
појава) који обухвата радња означена глаголом у личном глаголском облику
(предикатом), и по правилу исказан акузативом без предлога. Најчешће се налази на
крају реченице. У реченици је субјекат вршилац радње, предикат је радња, а објекат –
трпилац радње.
Милица
чита
Субјекат
предикат
Ученици раде следећу вежбу из Граматике:

књигу.
објекат

Подвуци објекат у следећим реченицама и напиши у ком је падежу.
а) Вила зида град. ......................................................
б) Пастири гоне стада оваца. .....................................
в) Змија кошуљу свлачи. ..............................................
г) Оштар мраз спалио зелено лисје. ...............................

Након урађене вежбе, која је послужила да се ученици упознају са правим објектом,
наставник објашњава да радња глагола директно обухвата објекат ако он стоји уз
прелазне глаголе. Он представља допуну прелазним глаголима и назива се прави или
директни објекат. Добијамо га на питање: КОГА/ШТА? Прави објекат се исказује
акузативом без предлога. Пишу се примери за прави објекат на табли и у ђачким
свескама. (Војска гради мост. Бака пере веш. Ми читамо стрипове. Они слушају музику.
Милош купује кола.)
Наставник објашњава да непрелазни глаголи, као и повратни, некада захтевају допуну,
па се онда уз њих јавља неправи, односно даљи (индиректни) објекат. Он се не
исказује акузативом без предлога, већ другим зависним падежима, с предлозима или
без њих. Примери: Врабац се најео сувих мрвица. Професор је питање поставио Мити.
Често смо причали о хајдуцима.
У српском језику постоје глаголи који истовремно захтевају два објеката, и прави и
неправи. Прави објекат је увек у акузативу без предлога, а неправи у дативу. То су
следећи глаголи: причати, казати, рећи, написати, поклонити, дати, послати,
уручити...Примери: Мама је књигу поклонила тати. Милош је родитељима рекао

истину. Поштар је писмо уручио комшији.
Завршни део
часа
(до 12 минута)

За наредни
час

Ученици кроз следећи задатак вежбају препознавање објекта у реченицама.
У следећим реченицам пронађу објекат. Прави објекат подвуци једном цртом, а
неправи двема:
а) Пита ме професор, а ја чупкам капут и гледам у таблу.
б) Ми му се сви јављамо и скидамо капе.
в) Свашта смо слушали о хајдуцима.
г) Пресрећу на друму путнике па их пљачкају.
Ученици образлажу своје одговоре, наставник коригује и објашњава.
Понети Граматике.
За домаћи задатак урадити вежбање Мириси и звуци старих писаћих машина –
објекат у Радној свесци (стр. 57–58).

Напомене

Коментар
наставника
У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 153
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област

Језик

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Прилошке одредбе
Обрада
Усвајање новог знања о зависним реченичним члановима.
Уочавање и запажање законитости у вези са реченичним члановима.
Усвајање знања о зависним реченичним члановима. Глаголски додаци.
Прилошке одредбе. Прилози и именице у служби прилошке одредбе.
Активно учествовање у примењивању наученог на одговарајућим
примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о падежима, глаголском роду и речничним
члановима.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

СЈ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским)
примерима
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту
свакодневне комуникације, као и оних који се често јављају у школским
текстовима
СЈ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, демонстративна

Наставна средства

Граматике (стр. 202–205), свеске, Радне свеске (стр. 59–61)

Корелација

Језичка култура, књижевност

Иновације
Литература за
наставнике

Литература за
ученике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна свеска
за пети разред основне школе, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део
часа
(око 8 минута)

Наставник у дијалошком уводу са ученицима проверава да ли су схватили
разлику између појма главни и појма зависни члан реченице. На табли пише
реченицу:

Јуче је Милица у парку изненада срела Милоша.

Главни део
часа
(око 25 минута)

Ученици заокружују предикат и субјекат, а остале реченичне чланове подвлаче
и одређују за који се од главних чланова они везују. Наставник зависне
чланове покрива руком и тражи од ученика да објасне да ли је њихово
присуство у реченици обавезно. Ученици одређују шта они казују о радњи
исказаној предикатом.
Наставник подсећа да су објекат и прилошке одредбе зависни реченични
чланови, и да су глаголски додаци.
Ученици читају реченицу из Граматике Наше се друштво сваког боговетног
дана сложно окупљало на храстовом стаблу ради дружења и одговарају на
следећа питања:
Кад се друштво окупљало? .............................. прилошка одредба за време
Ради чега се друштво окупљало? ................... прилошка одредба за циљ, намеру
Како се друштво окупљало? ......................... прилошка одредба за начин
Где се друштво окупљало? ............................ прилошка одредба за место
Наставник пише на табли наслов Прилошке одредбе и даје следећа
објашњења: Прилошке одредбе су, као глаголски додаци, зависни чланови
реченице. Исказују се прилозима или речима и скуповима речи у
одговарајућем зависном падежу, с предлозима или без њих. Њима се
саопштава време, место, начин, мера, количина и узрок вршења радње у
реченици. Прилошке одредбе нису обавезне у реченици.
У служби прилошке одредбе могу бити прилози и именице.
Прилози у служби прилошке одредбе
ВРЕМЕ
кад
некад
никад
сада
тада

МЕСТО
где/куда
негде
нигде
свугде
туда

НАЧИН
како
некако
никако
свакако
тако

КОЛИЧИНА
колико
неколико
николико
оволико
толико

УЗРОК
зашто
зато
стога

Примери: Тако је радио и Сима Глуваћ. Прва се ујутру пробудила бака.
Зато су га сами његови у кући звали Трта.
Именице у служби прилошке одредбе
ПРИЛОШКА ОДРЕДБА ЗА ВРЕМЕ – КАД?
Срећемо се свакога дана. За викенд идемо на излет.
ПРИЛОШКА ОДРЕДБА ЗА МЕСТО – ГДЕ?
У сали је било врло топло и загушљиво. Тата је ушао у собу.
ПРИЛОШКА ОДРЕДБА ЗА НАЧИН – КАКО?
Дечаци су стигли трчећим кораком. Девојчице су поступиле по својој вољи.
ПРИЛОШКА ОДРЕДБА ЗА УЗРОК – ЗБОГ ЧЕГА?
Нисмо ишли на излет због кише.Он је то учинио из досаде.
ПРИЛОШКА ОДРЕДБА ЗА КОЛИЧИНУ И МЕРУ – КОЛИКО?
Данима се нисмо виђали. Акција је трајала месец дана.
Завршни део
часа
(до 12 минута)
За наредни час

Наставник објашњава кроз примере из Граматике како да ученице успешно
разликују прилоге од придева.Ученици раде вежбе и образлажу своје одговоре.
Понети Граматике и обновити реченичне чланове.
За домаћи задатак урадити вежбање Прилошке одредбе у Радној свесци (стр.
59–61).

Напомене

Коментар
наставника
У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 154
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Језик

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди
Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

Литература за
ученике

Атрибут
Обрада
Усвајање новог знања о зависним реченичним члановима.
Уочавање и запажање законитости у вези са реченичним члановима.
Усвајање знања о зависним реченичним члановима. Именски додаци.
Атрибут као допуна именицама. Активно учествовање у примењивању
наученог на одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о речничним члановима.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни
текст представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским)
примерима
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
контексту свакодневне комуникације, као и оних који се често јављају у
школским текстовима
СЈ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима

Фронтални, индивидуални
Дијалошка, монолошка, демонстративна
Граматике (стр. 206–207), свеске, Радне свеске
Језичка култура, књижевност
1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна
свеска за пети разред основне школе, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део
часа
(око 5 минута)
Главни део
часа
(око 30
минута)

Ученици се подсећају које су све реченичне чланове научили. За сваки од
њих дају примере.
Ученици читају реченицу из Граматике и добијају задатак да подвуку речи
које ближе одређују именицу:
У рано летње јутро један мали дечак с качкетом води на дугом повоцу свог
белог пса у редовну шетњу по оближњем парку.
Наставник упућује ученике да претходну реченицу пореде са овом:
Ујутро дечак на повоцу води пса у шетњу по парку.
Закључак ученика је да прва реченица омогућава да боље и сликовитије
замислимо описану ситуацију него прва реченица.
Атрибут ближе одређује КАКВО је, ЧИЈЕ је, ОД ЧЕГА је оно што означава
именица. Реч или скуп речи који стоји уз именицу и ближе је одређује, у
реченици има службу (функцију) атрибута. Атрибут је реч из латинског језика
која значи придавати – карактеристично обележје, особина, својства.
Службу атрибута најчешће имају придеви, заменице и бројеви, али и именице
(с предлозима или без њих). Примери: у рано летње јутро, један мали дечак,
свог белог пса.
Ученици раде следећу вежбу из Граматике:
У следећим примерима подвуци речи које ближе одређују именице и одреди
им врсту:
а) Сада смо у петом разреду.

.............................................

б) Очекивали смо строге наставнике.

................................................

в) Обожавамо велики одмор.

..............................................

г) Послужили су нас тортом од јагода.

..............................................

Наставник скреће пажњу ученицима да се некада атрибут исказан именицом у
зависном падежу може исказати придевом:
сјај месеца – месечев сјај
торба од коже – кожна торба
лопта за одбојку – одбојкашка лопта
Завршни део
часа
(до 10 минута)

За наредни
час

Ученици добијају домаћи задатак – вежба број 2 из Граматике. На часу се
раде прва два примера како би се ученицима објаснило шта се тражи од њих
да ураде код куће. Осим тога, ученици за домаћи задатак имају да ураде
вежбање Лако је с атрибутима из Радне свеске (стр. 64–65).
Понети Читанке.

Напомене

Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 155 и 156
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област

Књижевност

Наставна јединица

Двадесет хиљада миља под морем, Жил Верн

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Обрада прочитаног романа.

Образовни задаци

Усвајање и примена књижевнотеоријских појмова.
Упознавање са животом и делом Жила Верна.
Мотивисање ученика за читање романа Жила Верна.

Функционални задаци

Оспособљавање ученика за критичко тумачење уметничког
дела.

Васпитни задаци

Развијање маште, развијање и неговање потребе за читањем и
читалачке навике.

Образовни стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

CJ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов,
наднаслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота,
садржај, предговор, поговор); препознаје цитат; служи се
садржајем да би пронашао одређени део текста
CJ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава
јасно исказане односе (временски след, средство – циљ, узрок –
последица и сл.) и извoди закључак заснован на једноставнијем
тексту
CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у
књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и
монолог
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и
њихову међусобну повезаност
CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела
позивајући се на само дело
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано
га образлаже
Фронтални, индивидуални, рад у паровима
Текстуална, дијалошка, монолошка
Читанке (стр.190–194), свеске, књиге (ПП презентација)
Језик, језичка култура
Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике

1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа

Разговарајући са ученицима о фантастици и машти,
наставник ће их припремити за тумачење романа.
Наставник ће представити стваралаштво Жила Верна дајући
најбитније податке о животу и раду овог писца.
Ученици ће одредити врсту романа.
Наставник ће указати на сличност тематике романа са
научнофантастичним филмовима. Ученици објашњавају појам
фантастика.
Наставник ће препоручити књиге и филмове са
научнофантастичном садржином за све заинтересоване: „Пут у
средиште земље”, „Пут око света за осамдесет дана” и др.

Главни део часа

Ученици у уводном разговору образлажу своја запажања и
размишљања о прочитаном роману.
Ученици ће изабрати најупечатљивији утисак, сцену или
одломак из романа који су забележили у дневнику читања.
Прочитаће одломак из романа који су евидентирали у свом
дневнику читања као најузбудљивији.
Ученици треба да одреде форму изражавања, да уоче да се
ради о приповедању у првом лицу. Разговараће о улози коју у
причи има лик приповедача у 1. лицу – наратора.
Ученици ће бити подељени у групе. Свака група ради све
истраживачке задатке. Најпре одговара на општа питања
анализе:
- одредите књижевни род и књижевну врсту;
- формулиши тему романа;
- одредите место и време радње романа;
- одредите форму приповедања;
- објасните улогу дескрипције у роману (ентеријер, екстеријер)
и протумачите атмосферу у роману (подсетити се појма
атмосфере у књижевном делу);
- представите кратак план романа – треба представити фабулу у
десетак реченица.
Други час
Карактеризација ликова
Уочиће различите начине којима сазнајемо нешто о лику у
књижевном делу. О лику говори приповедач, поступци самог
лика, други ликови, али и сам лик који себе објашњава кроз
монологе или унутрашње монологе.

У наставку анализе ученици треба да дају што потпунију
анализу ликова.
Наставник ће подсетити ученике на појам карактеризација
ликова и прецизирати захтеве.
Ученици проналазе што више различитих начина на које се
описује сваки од ликова, најпре лик капетана Нема. Пронаћи ће
у роману опис лика – портрет (физички изглед –
карактеризација). Објасниће његов однос према другим
ликовима, као и и његов однос према путовању.
Карактеризација споредних ликова (потпомогнута цитатима
из романа).
Ученици су раније добили упутства како водити дневник
читања, што значи да су записивали број стране на којима ће
наћи аргументе у прилог неког свог става.
Наставник ће пустити припремљене сцене из истоименог
филма.
Ученици треба да што потпуније упореде, уоче подударности
и разлике између филма и романа Двадесет хиљада миља под
морем.
Завршни део часа

За наредни час

Ученици ће расправљати о теми фантастика и научна
фантастика у књижевности и на филму: одлике, уметничка
вредност, популарност...
За наредни час урадити задатак за истраживање (стр. 194).

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час брoj 157
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Вест и извештавање

Тип часа

Oбрада

Циљ часа

Упознавање појма вести и извештаја.

Образовни задаци

Савладавање писања вести.

Функционални
задаци

Оспособљавање ученика за прецизно, јасно писано изражавање.

Васпитни задаци

Развијање различитих способности у оквирима писаног
изражавања.

Образовни стандарди

СЈ.2.2.2. саставља вест, реферат и извештај

Облици рада

Фронтални, индивидуални, у групи

Наставне методе

Дијалошка, монолошка

Наставна средства

Свеске, граматике

Корелација

Језик, књижевност

Иновације
Литература за
наставнике

1. Речик српскохрватскога књижевног језика, Матица српска,
Нови Сад
2. Милан Шипка, Иван Клајн, Речник страних речи и израза,
Прометеј, Нови Сад

Литература за ученике

1. По један примерак дневних новина које ученици већ имају у
кући.
2. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013
3. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик –
радна свеска за пети разред основне школе, Едука, Београд,
2014.
4. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд,
2014.

Ток часа
Уводни део часа
(до 5 минута)
Главни део часа
(око 25 минута)

Наставник чита вест из Граматике (стр. 186), а затим
разговарају о њој.
Наставник и ученици заједно дефинишу шта вест треба да
садржи и која је разлика између вести и извештаја. Записују
питања на која вест треба да одговори.
Ученици у свом примерку дневних новина, које листају 5
минута, уочавају вест, заокружују је, подвлаче делове текста
који одговарају на питања која вест треба да садржи.
Образлажу своја запажања.
У краткој вести (по свом избору) подвлаче главне и зависне
реченичне чланове.

Завршни део часа
(око 15 минута)

Ученици раде вежбу из Граматике (стр. 188).
За домаћи задатак: вежбање Буди и ти новинар у Радној
свесци (стр. 135–136).

За наредни час

Ученици треба да понесу Граматикe и Радне свеске.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 158
Наставна тема
Наставна област
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа
Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци
Образовни
стандарди
Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

Литература за
ученике

Ти и ја
Језик
Апозиција
Обрада
Усвајање новог знања о зависним реченичним члановима.
Уочавање и запажање законитости у вези са реченичним члановима.
Усвајање знања о зависним реченичним члановима. Именски додаци.
Апозиција као допуна именицама. Правописна правила у вези са писањем
апозиције. Активно учествовање у примењивању наученог на
одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о речничним члановима.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским)
примерима
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту
свакодневне комуникације, као и оних који се често јављају у школским
текстовима
СЈ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима

Фронтални, индивидуални, рад у пару
Дијалошка, демонстративна
Граматике (стр. 208–209), свеске, Радне свеске
Језик, језичка култура, књижевност
1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна свеска
за пети разред основне школе, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део
часа
(око 8 минута)
Главни део
часа
(око 25 минута)

Ученици проверавају домаћи задатак са наставником.
Наставник пише наслов Апозиција на табли и упућује ученике да
пажљиво прочитају следеће реченице у Граматици.
Робинсон Крусо, морнар из Јорка, живео је двадесет и осам година
сасвим сам на ненасељеном острву.
Џон Пиплфокс, гусарски капетан, савладао је седмоглаво чудовиште.
Бранислав Нушић је написао „Хајдуке“, хумористички роман за децу.
Апозиција је додатак именици који је накнадно одређује (описује).
То је обично именица, односно скуп речи. У истом је падежу као и
именица коју накнадно описује. У говору се одваја паузама, а у писању
запетама.
Ученици у следећим примерима обележавају апозицију запетама:
Хајдук Вељко Петровић војвода крајински и командант неготински
један је од највећих јунака из Првог српског устанка.
Житије Хајдук Вељка Петровића написао је Вук Караџић реформатор
српског језика и правописа.
У следећој вежби ученици утврђују да је апозиција у истом падежу
као и именица коју додатно описују.
Одреди падеж којим је исказана апозиција:
а) Расправљали смо о Робинсону Крусоу, морнару из Јорка.
.............................
б) Смејали смо се Џону Пиплфоксу, гусарском капетану.
.............................
в) Историја се бави хајдук-Вељком Петровићем, војводом крајинским и
командантом неготинским .........................................
Ученици организовани за рад у пару смишљају пет примера за
апозицију, читају их пред целим одељењем и анализирају заједно са
наставником.

Завршни део
часа
(до 12 минута)
За наредни час

Ученици раде вежбање Силвија и апозиција у Радној свесци (стр.62–
63).
Ученици треба да ураде вежбе о зависним реченичним члановима –
глаголским додацима: објекту и прилошким одредбама и именским
додацима – атрибуту и апозицији.
Понети Граматике.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за часброј 159 и 160
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Да поновимо: реченични чланови, вежбе

Тип часа

Обнављање, утврђивање

Циљ часа

Обнављање и утврђивање знања о реченичним члановима.

Образовни задаци

Уочавање независних и зависних реченичних чланова у
примерима.
Повезивање знања о врстама речи са формирањем субјекта,
предиката, објекта, прилошких одредаба, атрибута и апозиције.
Утврђивање стеченог знања.
Активно учешће у осмишљеним активностима.

Функционални
задаци

Постепено и систематично упознавање граматике српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о реченичним члановима.
Овладавање нормативном граматиком српског језика.
Остваривање континуитета у граматичким вежбама.
Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком.

Васпитни задаци

Развијање љубави према матерњем језику.
Оспособљавање ученика за усвајање градива потребног у
свакодневним приликама.
Неговање истраживачког духа и радозналости код ученика
према законитостима матерњег језика.

Образовни стандарди

СЈ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму,
предикатску реченицу икомуникативну реченицу)
СЈ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у
сложенијим примерима
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се
употребљавају у контексту свакодневне комуникације, као и
оних који се често јављају у школским текстовима

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Текстуална, дијалошка

Наставна средства

Граматике (стр.195–210), свеске

Корелација

Језичка култура

Иновације

Литература за
наставнике

Литература за ученике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад,
2007.
2. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног
језика, Креативни центар, Београд, 2010.
3. М. Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд,
2014.
3. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик –
радна свеска за пети разред, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 15 минута)

Главни део часа
(око 20 минута)
Завршни део часа
(до 10 минута)
За наредни час

У уводном делу часа наставник усмено проверава колико су
ученици усвојили из претходно пређеног градива које се
односи на реченичне чланове, појмове субјекат, предикат,
објекат, прилошке одредбе, атрибут и апозиција. Ученици
могу да се служе табелама датим у уџбенику.
Ученици индивидуално раде вежбе које је наставник
припремио.
Ученици излажу и образлажу своја решења, наставник
коригује и допуњује њихове одговоре.
Обновити реченичне чланове.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 161
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Контролни задатак – реченични чланови

Тип часа

Провера знања – час израде контролног задатка

Циљ часа

Израда контролног задатка из синтаксе – реченични чланови.

Образовни задаци

Проверавање степена усвојености знања из области синтаксе:
главни и зависни реченични чланови; именски и глаголски
додаци.

Функционални
задаци

Провера нивоа усвојености знања из синтаксе.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа
српског књижевног језика.
Оспособљвање ученика за примену стеченог знања на
конкретним задацима.
Овладавање нормативном граматиком.
Оспособљавање ученика за ваљано служење српским
књижевним језиком.

Васпитни задаци

Развијање љубави према матерњем језику.
Оспособљавање ученика за логичко схватање и приступање
тестирању свог знања и умења.
Уочавање значаја континуираног увежбавања наученог градива
и повремене провере знања.

Образовни стандарди

СЈ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у
типичним (школским) примерима
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се
употребљавају у контексту свакодневне комуникације, као и
оних који се често јављају у школским текстовима
СЈ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у
сложенијим примерима

Облици рада

Индивидуални

Наставне методе

Текстуална, метода самосталних радова ученика

Наставна средства

Припремљени контролни задаци

Корелација

Језик, језичка култура

Иновације

Литература за
наставнике

Литература за ученике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад,
2007.
2. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног
језика, Креативни центар, Београд, 2010.
3. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
2. Душка Кликовац, Граматика српског језика за основну
школу, Креативни центар, Београд, 2010.

Ток часа
Уводни део часа
(до 5 минута)

Главни део часа
(око 35 минута)
Завршни део часа
(до 5 минута)
За наредни час

Наставник најављује тему часа и дели ученицима умножене
примерке теста из синтаксе, А и Б групу. Скреће пажњу
ученицима на захтеве теста, и уколико је потребно, начине
решавања.
Ученици самостално раде тест.
Ученици приводе крају израду теста и предају радове
наставнику.
Ученици треба да понесу Читанке.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 162
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Књижевност
Шашава песма, Мирослав Антић
Обрада
Обрада лирске песме.
Упознавање са делом Мирослава Антића и одликама
савремене поезије (лексика, стилска средства, стих, ритам).
Изражавање утисака и запажања поводом прочитаног дела.
Оспособљавање ученика за разумевање и тумачење лирске
песме.
Подстицање радозналости код ученика према другим
књижевним делима овог аутора.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у
књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и
монолог
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања:
„летимично читање“ (ради брзог налажења одређених
информација); читање „с оловком у руци“ (ради учења, ради
извршавања различитих задатака, ради решавања проблема);
читање ради уживања*
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и
њихову међусобну повезаност
CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком
тексту: приповедање, описивање, монолог/унутрашњи
монолог, дијалог
CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког
дела позивајући се на само дело
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и
аргументовано га образлаже
Фронтални, рад у пару
Текстуална, дијалошка, монолошка, демонстративна, метода
истраживачких радова ученика
Читанке (стр.166–168), свеске
Језик, језичка култура

Образовни задаци
Функционалн задаци
Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наст,авна средства
Корелација
Иновације

Литература за
наставнике:
Литература за ученике:

М. Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(8 минута)
Главни део часа
(25 минута)

Наставник ће приближити ученицима стваралаштво,
биографске податке Мирослава Антића и подсетити на његове
песме које су они читали у млађим разредима.
Наставник ће изражајно прочитати песму.
Ученици ће објаснити појмове аутор и лирски субјекат на
примеру ове песме.
Самостално ће давати своја објашњења наслова песме.
Ученици ће говорити о свом доживљају песме, износећи своје
утиске и запажања.
Ученици добијају задатак који захтева компаративну
анализу. Треба да упореде лик Нађенке из Чеховљеве
приповетке Шала и лик девојчице која је лирски субјекат у
Шашавој песми.
Објасниће о каквом је ишчекивању реч у оба дела.
Објасниће и оне делове песме из којих се наслућују
расположења лирског субјекта, оно што он замишља.
Наставник ће подсетити ученике на врсте стиха, строфе и
риме, па ће ученици припремљени за рад у пару урадити
анализу композиције песме.
Објасниће чиме се остварује ритам у лирској песми уопште и
како је остварен у овој песми.

Завршни део часа
(12 минута)

За наредни час

Ученици ће изражајно прочитати песму Мирослава Антића
коју су припремили за овај час.
За домаћи задатак урадити вежбање Песме које се воле у
Радној свесци (стр. 92–94).
Припремити се за час граматике (понети уџбеник и свеску).

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час брoj 163
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Изражајно рецитовање поезије

Тип часа

Утврђивање

Циљ часа

Изражајно читање и рецитовање.

Образовни задаци

Оспособљавање ученика за јасно и изражајно читање и
рецитовање.

Функционални
задаци

Усвајање основних постулата изражајног говора.

Васпитни задаци

Развијање љубави према поезији и њеном изражајном читању.

Образовни стандарди

СЈ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничког дела

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, монолошка

Наставна средства

Граматике, Читанке, свеске, Радне свеске

Корелација

Књижевност, језик

Иновације

Коришћење такмичења у рецитовању као мотивационог
средства

Литература за
наставнике
Литература за ученике

1. Милан Шипка, Култура говора, Прометеј, Нови Сад, 2008.
2. Марија Бјељац, Школска сцена, Едука, Београд, 2013.
Манди Живковић, Умеће рецитовања, Креативни центар,
Београд, 2009.

Ток часа
Уводни део часа
(до 10 минута)

На почетку часа наставник проверава како су ученици
урадили вежбање Песме које се воле у Радној свесци.
Наставник разговара са ученицима о најважнијим правилима
за изражајно рецитовање и читање. Заједно коментаришу
правила у Граматици (стр. 21).

Главни део часа
(око 30 минута)

Завршни део часа
(до 5 минута)
За наредни час

Ученици се припремају за такмичење у рецитовању. Неколико
ђака чине стручни жири. Ученици бирају песме из Читанке или
одломак из Песме о песми из Граматике. Следи такмичење у
рецитовању.
Жири бира и проглашава победнике.
Ученици треба да се подсете онога што знају о врстама речи.
За следећи час треба да понесу Граматику.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 164
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Језик

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

Литература за
ученике

Комуникативна и предикатска реченица
Обрада
Усвајање новог знања о реченицама – комуникативна и предикатска.
Уочавање и запажање законитости у вези са реченицама.
Усвајање знања о комуникативним и предикатским реченицама.
Повезивање знања о предикатима са новим градивом. Више предикатских
реченица у оквиру јене комуникативне.Активно учествовање у
примењивању наученог на одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о предикатима и реченицама.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни текст
представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.
СЈ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску и
комуникативну реченицу)
СЈ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним
(школским) примерима
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
контексту свакодневне комуникације, као и оних који се често јављају у
школским текстовима
Фронтални, индивидуални
Дијалошка, демонстративна, текстуална
Граматике (стр. 212–214), свеске, Радне свеске
Језичка култура, књижевност
1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна свеска
за пети разред основне школе, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део
часа
(око 8 минута)
Главни део
часа
(око 25 минута)

Завршни део
часа
(до 12 минута)
За наредни час
Напомене

Сваки ученик даје пример за реченицу. Заједно са наставником
покушавају да дефинишу шта је реченица и шта се њоме исказује.
Ученици читају следећи одломак из Хајдука Б. Нушића и утврђују
колико има реченица у одломку.
Испитује учитељ и драпа се, одговара ђак и драпа се. Напослетку ни
сам учитељ није могао више издржати, него и он узео лењир па га
завукао иза леђа и чеше се. Кад најзад виде учитељ да више не може ни
он ни ми да издржимо, распусти школу и ми весело јурнусмо кући.
Наставник у дијалогу са ученицима дефинише реченицу: Реченица је
низ речи у коме се налази предикат – глагол у личном глаголском
облику.
За пример Испитује учитељ и драпа се, одговара ђак и драпа се
можемо рећи да има једну речницу, али и четири. Ако гледамо да ли
почиње великим словом и завршава се тачком, онда ће наш одговор
бити – једна реченица. Ако гледамо колико има предиката у реченици,
наш одговор ће бити – четири реченице.
Комуникативна реченица је свака реченица којом се исказује
завршена (целовита) порука, која почиње великим словом,
завршава се тачком (или упитником, узвичником) а садржи или
једну независну реченицу, или спој две или више других реченица.
Испитује учитељ и драпа се, одговара ђак и драпа се.(почиње великим
словом, завршава се тачком) – једна комуникативна реченица.
Предикатска реченица је свака реченица која има предикат –
глагол у личном глаголском облику.
Испитује учитељ/ и драпа се, /одговара ђак/ и драпа се (четири
предиката) – четири предикатске реченице.
Ученици закључују на основу овог примера да једна комуникативна
реченица може имати једну или више предикатских реченица.
Ученици раде следећу вежбу:
Донео га, па док смо се ми за време одмора играли по дворишту, он
посуо по целој школи између скамија..
*Колико има комуникативних реченица?
*Колико има предикатских реченица?
Ученици обнављају шта је комуникативна реченица, а шта
предикатска. Наставник им скреће пажњу да се подсете шта је предикат
и какав све предикат може бити. Ученици раде вежбе до краја часа и
образлажу своје одговоре.
Понети Граматике и Радне свеске.

Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 165
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Проста и сложена реченица

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Усвајање новог знања о реченицама – проста и сложена реченица.
Уочавање и запажање законитости у вези са реченицама.
Усвајање знања о реченицама. Повезивање знања о предикатима са
новим градивом. Подела реченица по саставу. Активно учествовање
у примењивању наученог на одговарајућим примерима.
Постепено и систематично упознавање граматике и правописа
српског књижевног језика.
Утврђивање знања о предикатима и реченицама.
Овладавање нормативном граматиком и правописом.
Остваривање континуитета у граматичким и правописним вежбама.
Повезивање наставе књижевности и наставе граматике (књижевни
текст представља предложак за граматичка вежбања).
Оспособљавање ученика за ваљано служење књижевним језиком.
Развијање љубави према матерњем језику.

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни
стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

Литература за
ученике

СЈ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску и
комуникативну реченицу)
СЈ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним
(школским) примерима
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
контексту свакодневне комуникације, као и оних који се често јављају у
школским текстовима

Фронтални, индивидуални, рад у пару
Дијалошка, демонстративна, текстуална
Граматике (стр. 214–216), свеске
Језичка култура
1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд, 2008.
3. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног језика,
Креативни центар, Београд, 2010.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна свеска
за пети разред, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део
часа
(око 8 минута)

Главни део
часа
(око 25 минута)

Наставник у дијалошком уводу са ученицима обнавља састав реченице.
На табли пише три реченице и тражи од ученика да уоче и одреде главне и
зависне чланове и изведу закључак о томе у чему се оне разликују.
Марија чита. Наша Марија чита књигу у својој соби.
Марија чита књигу у својој соби, а Милош с другарима игра фудбал испред
зграде.
Наставник објашњава да се реченице по саставу деле на просте и сложене
реченице.
Проста реченица се састоји од једног предиката, зато се још и зове
предикатска реченица. Примери: Милош чита. Беба спава. Киша пада.
Када се реченица састоји само од главних чланова, субјекта и предиката,
онда се назива проста непроширена реченица. Уколико садржи и неки
зависни члан, било именички или глаголски додатак, онда је реченица
проста проширена. Примери: Милош чита књигу. Мама прави колаче. Наша
беба спава.
Ученици у следећем тексту треба да одреде колико има предиката.
Дечаци су долазили да се Тому сити наругају, а остајали су да се сити
накрече. Наставник објашњава да ако има више предиката реченици, таква
реченица је сложена.
Наставник пише дефиницију на табли и објашњава да се сложена
реченица састоји од најмање два предиката – глагола у личном глаголском
облику, односно од најмање две предикатске реченице. Предикатске
реченице у оквиру једне сложене могу бити повезане везницима (и, па, те, ни,
а, али, или, ако, јер, да, док, иако...) или интерпункцијским знаковима запетом (,), тачком и запетом (;).
Ученици у виду рада у пару раде следеће вежбе:
1. Подвуци све предикате у тексту и одреди колико укупно има простих
(предикатских) реченица:
Цео сунчани дан, до пред смирај, трајао је овај необичан лов. Завлачили смо се у
шибље, гребали руке у трњу, саплитали се о камење и драли кожу на цеваницама.
Када би који од нас спазио сивкастозеленкаст оклоп како се неприметно миче на
домаку његових очију, кришом и ћутећи му је прилазио.
2. Заокружи слова испред сложених реченица:
а) Спавали смо дуже него обично.
б) Покупили смо корњаче и вратили их тамо одакле смо их донели.
в) Погрешили смо јер смо били деца.
г) Пробудила нас је чудна бука.

Завршни део
часа
(до 12 минута)
За наредни час
Напомене

Ученици раде вежбе, образлажу своје одговоре; наставник коригује и
објашњава.
За домаћи задатак урадити вежбање Откривај реченице са Агијем и Емом у
Радној свесци (стр. 69–70).
Обновити реченице и реченичне чланове.

Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 166
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област

Језик

Наставна јединица

Да поновимо: реченицe

Тип часа

Обнављање, утврђивање

Циљ часа

Обнављање и утврђивање знања о реченици.

Образовни задаци

Уочавање предикатских реченица у оквиру једне
комуникативне у адекватним примерима.
Подела реченица на просте и сложене.
Повезивање знања о глаголима и предикату са формирањем
предикатске реченице.
Утврђивање стеченог знања.
Активно учешће у осмишљеним активностима.

Функционални
задаци

Постепено и систематично упознавање граматике српског
књижевног језика.
Утврђивање знања о реченицама.
Овладавање нормативном граматиком српског језика.
Остваривање континуитета у граматичким вежбама.
Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком.

Васпитни задаци

Развијање љубави према матерњем језику.
Оспособљавање ученика за усвајање градива потребног у
свакодневним приликама.
Неговање истраживачког духа и радозналости код ученика
према законитостима матерњег језика.

Образовни стандарди

СЈ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму,
предикатску реченицу икомуникативну реченицу)
СЈ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у
сложенијим примерима
СЈ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се
употребљавају у контексту свакодневне комуникације, као и
оних који се често јављају у школским текстовима

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Текстуална, дијалошка

Наставна средства

Граматике (стр. 212–216), свеске, Радне свеске

Корелација

Језик, језичка култура

Иновације

Литература за
наставнике

1. Милан Шипка, Занимљива граматика, Прометеј, Нови Сад,
2007.
2. Живојин С. Станојчић, Граматика српског књижевног
језика, Креативни центар, Београд, 2010.
3. М. Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике

1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика –
српски језик и језичка култура са вежбањима за пети разред
основне школе, Едука, Београд, 2013.
2. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд,
2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 15 минута)

Главни део часа
(око 20 минута)
Завршни део часа
(до 10 минута)
За наредни час

У уводном делу часа наставник усмено проверава колико
су ученици усвојили из претходно пређеног градива које се
односи на реченицу, појмове комуникативна и предикатска
реченица; проста и сложена реченица. Ученици могу да се
служе табелама датим у уџбенику. Наставник проверава како
су ученици савладали вежбе из Радне свеске (стр. 69–70).
Ученици индивидуално раде вежбе из уџбеника (стр. 212–
216).
Ученици излажу и образлажу своја решења, наставник
коригује и допуњује њихове одговоре.
Понети Граматике и Читанке ради припреме за писмени
задатак.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час брoj 167
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Описивање једноставног радног поступка (стилске вежбе,
припрема за четврти писмени задатак)

Тип часа

Утврђивање

Циљ часа

Ширење и богаћење речника као припрема за четврти писмени
задатак.

Образовни задаци

Савладавање вежби које би могле да помогну ученицима да лакше и
боље пишу.

Функционални
задаци

Оспособљавање ученика за прецизно, маштовито и стилски
коректно писано изражавање.

Васпитни задаци

Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код уч.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.

Образовни
стандарди

CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине
(уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст,
који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе;
одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста

Облици рада

Фронтални, индивидуални, рад у групи

Наставне методе

Дијалошка, стваралачка, текстуална

Наставна средства

Граматике, свеске

Корелација

Језик, књижевност

Иновације
Литература за
наставнике

1. Речник српскохрватскога књижевног језика, Матица српска,
Нови Сад
2. Милан Шипка, Иван Клајн, Речник страних речи и израза,
Прометеј, Нови Сад

Литература за
ученике

1. Јелена Журић, Јелена Ангеловски, Жубор језика - српски језик и
језичка култура са вежбањима за пети разред основне школе,
Едука, Београд, 2014.
2. Павле Ћосић и сарадници, Речник синонима и тезаурус српског
језика, Корнет, Београд, 2007.

Ток часа
Уводни део часа
(до 10 минута)

Главни део часа
(око 30 минута)

Наставник предлаже ученицима да се сете шта они то умеју да
припреме у кухињи, или да ураде у кући: да скувају (кафу, чај,
млеко, супу из кесице и сл.; да оперу прозор, обришу прашину,
усисају своју собу, оперу купатило...) и да покушају да усмено дају
неко од упутстава: како обрисати прашину, како опрати прозор у
својој соби и сл.
Ученици читају текст из граматике, анализирају га и
коментаришу.
Ученици треба да се концентриш на одређене радње које су
потребне за врсту посла који су изабрали да опишу и да их опишу
што прецизније.
Читају своје радове, заједно са наставником анализирају.

Завршни део часа
(око 5 минута)
За наредни час

Ученици размењују искуства писања на основу оваквог задатка.
Ученици треба да се припреме за четврти писмени задатак.

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час брoj 168
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Четврти школски писмени задатак

Тип часа

Провера

Циљ часа

Провера степена савладаности вештина везаних за писано
изражавање.

Образовни задаци

Усавршавање ученика у области писаног изражавања.

Функционални
задаци

Оспособљавање ученика за јасан, концизан и кохерентан
писани израз.

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код
ученика.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине
(уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни
текст, који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене
пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове
деловима тeкста

Облици рада

Индивидуални

Наставне методе

Стваралачка, текстуална

Наставна средства

Вежбанке

Корелација

Језик, књижевност

Иновације
Литература за
наставнике

1. Иван Клајн, Речник језичких недоумица, Прометеј, Нови Сад
2. Милан Шипка, Култура говора, Прометеј, Нови Сад, 2008.
године

Литература за ученике

Правопис српскога језика (школско издање)

Ток часа
Уводни део часа
(до 5 минута)

Наставник исписује на табли теме за писмени задатак.
Пожељно би било понудити ученицима избор између неколико
тема.
Теме могу бити везане за градиво из области књижевности
(Лик Робинсона Крусоа), а могуће је предложити и неку од
,,слободних” тема (Иза затворених врата, На пустом острву)
Наставник објашњава шта се од ученика очекује у оквиру
сваке теме. Ученицима је дата могућност да поставе питања на
почетку часа, како касније не би ометали друге.

Главни део часа
(око 35 минута)
Завршни део часа
(до 5 минута)
За наредни час

Ученици пишу саставе у вежбанкама.
Ученици завршавају саставе и предају вежбанке наставнику.
Ученици треба да понесу Читанке.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час бр 169 и 170
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Књижевност
Дечак и пас, Данило Киш
Обрада
Обрада приповетке.
Упознати ученике са стваралаштвом Данила Киша.
Усвајање књижевнотеоријских појмова (епистоларна форма,
наратор, аутор, приповедање у првом и трећем лицу, дијалог и
ситуационо портретисање, тумачење текста према плану,
мотив пријатељства).
Активно учествовање у анализи.
Развијање способности за самостално читање и за поступну
анализу уметничког дела.
Оспособљавање ученика за успешно разумевање прочитаног
дела.
Неговање емпатијског односа кроз читање и разумевање
књижевног дела.
Уочавање вредности пријатељства и солидарности.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у
себи
CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према
датим критеријумима
CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног
CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела
(предвиђених програмом V разреда) са именима аутора тих дела
CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у
књижевноуметничком тексту: нарација, дескрипција, дијалог и
монолог
CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у
књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопејa)
CJ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања:
„летимично читање“ (ради брзог налажења одређених
информација); читање „с оловком у руци“ (ради учења, ради
извршавања различитих задатака, ради решавања проблема);
читање ради уживања
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика
CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту:
приповедање, описивање, монолог/ дијалог

Облици рада

Фронтални, индивидуални, групни

Наставне методе

Дијалошка, монолошка, метода самосталних ученичких
радова

Наставна средства

Читанке (стр. 123–130), свеске, књига Рани јади (видео
матер.)

Корелација

Језик, историја, ликовна култура, музичка култура

Иновације
Литература за
наставнике

1. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод
за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
2. Мр Марија Бјељац, Школска сцена, Едука, Београд, 2013.

Литература за ученике

1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе,
Едука, Београд, 2011.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа

Наставник ће мотивисати ученике да говоре о пријатељству и о
кућним љубимцима.
Упознавање са стваралаштвом Данила Киша (време, биографски
подаци, тематика дела).
Дајући прецизнију локализацију текста, наставник ће
припремити ученике за потпуније разумевање приповетке. (По
могућности, наставник ће локализацију употпунити видео
материјалом – филмом о Данилу Кишу).

Главни део часа

Наставник ће изражајно прочитати текст.
У разговору о доживљају приче ученици уобличавају и
изражавају прве утиске и осећања поводом прочитаног одломка.
Ученици ће одговорити на питање: Ко је наратор, а ко је аутор
ове приповетке? Наставник ће помоћи у прецизном одређивању
ових појмова.
Тему одломка формулишу у једној речи.
Ученици ће говорити о значају пријатељства, као и о
пријатељству између човека и пса.
Ученици ће објаснити како је изгледао живот дечака, објасниће
друштвене, егзистенцијалне околности о којима сазнајемо из
дечаковог писма. Зашто се он сели?
Други час
Наставник ће подсетити ученике на појам карактеризација
ликова и прецизирати захтеве. Уочиће различите начине којима
сазнајемо нешто о ликовима дечака Андреаса и пса Бинга.

У наставку анализе ученици треба да дају што потпунију анализу
ликова:
– Ученици ће анализирати поступке ликова на растанку.
– Карактеризација ликова подразумева уочавање особености говора
јунака.
– Ученицима ће бити скренута пажња на потребу Андреаса да се у
писму повери и искрено оправда свом верном пријатељу. Шта то
говори о емоцијама овог дечака? Говориће о потреби оних који су
растављени да путем писма исповеде своја осећања.
– Разговарајући о пријатељству између дечака и пса, ученици ће
цитирати реченице из којих се види понашање пса према дечаку и
обрнуто. (ученици раде у пару и најпре треба да подвуку ове
реченице)
Наставник ће објаснити књижевнотеоријски појам – епистоларна
форма, одлике писма, могућност обједињавања различитих облика
изражавања у форми писма. Ученици треба да уоче различите
облике казивања у одломку (нарацију, дескрипцију, дијалог,
монолог). Различитим бојама подвлаче дијалог, монолог и
унутрашњи монолог.
Наставник ће започети разговор о теми – Историјски догађаји и
њихов утицај на живот обичних људи (положај деце у рату).
Завршни део часа

Рад у групи – Ученици добијају задатак да реконструишу сцену
растанка и да је представе у драмској форми (саставиће кратак
сценарио). Ученици могу да направе лутке од папира,
сценографију, параван и део приповетке изведу као луткарску
представу.

За наредни час
Напомена
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час брoj 171
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Анализа четвртог писменог задатка

Тип часа

Утврђивање

Циљ часа

Анализирање четвртог писменог задатка.

Образовни задаци
Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Читање задатка и слушање мишљења наставника и ученика.
Активно учествовање у коментарисању задатака другова из
одељења.
Развијање смисла и способности за правилно, течно,
економично и уверљиво писмено изражавање.
Оспособљавање ученика за успешно служење књижевним
језиком у свим његовим видовима.
Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код
ученика.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.
CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине
(уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни
текст, који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене
пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове
деловима текста

Облици рада

Фронтални, индивидуални

Наставне методе

Дијалошка, стваралачка, текстуална

Наставна средства

Ученички радови у вежбанкама

Корелација

Књижевност, језик

Иновације

Организовање часа анализе писменог задатка у виду дебате.

Литература за
наставнике

1. Иван Клајн, Речник језичких недоумица, Прометеј, Нови Сад
2. Милан Шипка, Култура говора, Прометеј, Нови Сад, 2008.
године

Литература за ученике

Правопис српскога језика (школско издање)

Ток часа
Уводни део часа
(до 10 минута)

Наставник укратко и уопштено анализира успех ученика
остварен на четвртом писменом задатку, истиче најчешће
грешке и слабости (уколико је реч о честим правописним
грешкама, потребно их је записати на табли), похваљује
напредак и добра решења.
Наставник даје вежбанке ученицима, они имају могућност да
погледају оцену и коментаре наставника, а затим уписује оцене у
дневник.

Главни део часа
(око 30 минута)

Ученици читају радове. Након сваког прочитаног рада, следи
дискусија у којој остали ученици, уз помоћ наставника, излажу
своја запажања, аргументују ставове. Аутори састава треба да се
укључе у расправу. Било би добро и да истакну потешкоће које
су имали у писању.
Могуће је организовати расправу у виду дебате, где ће се
супротставити ученици који имају опречна мишљења – треба
охрабрити аргументовану дискусију и из ње ,,извући” (можда
чак и записати на табли) закључке који могу бити свима од
користи при наредном писању састава.

Завршни део часа
(до 5 минута)

Ученици сумирају искуства са четвртог писменог задатка и
повезују оно што су научили у току припреме са резултатима
које су остварили.

За наредни час

Ученици треба да размисле о другачијим решењима које ће
применити приликом исправке писменог задатка.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 172
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Исправка четвртог писменог задатка

Тип часа

Утврђивање

Циљ часа

Исправљање грешака у четвртом писменом задатку.

Образовни задаци

Поновно писање писмених задатака, уз исправљање грешака и
проналажење нових решења.
Развијање смисла и способности за правилно, течно,
економично и уверљиво писмено изражавање
Оспособљавање ученика за успешно служење књижевним
језиком у свим његовим видовима
Развијање креативности, оригиналности и маштовитости код
ученика.
Подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика
CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и
дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне целине
(уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни
текст, који је јединствен, кохерентан и унутар себе повезан
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене
пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове
деловима текста

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада

Индивидуални

Наставне методе

Стваралачка, текстуална

Наставна средства

Ученички радови у вежбанкама

Корелација

Књижевност, језик

Иновације
Литература за
наставнике

1. Иван Клајн, Речник језичких недоумица, Прометеј, Нови Сад
2. Милан Шипка, Култура говора, Прометеј, Нови Сад, 2008.
године

Литература за ученике

1. Иван Клајн, Речник језичких недоумица, Прометеј, Нови Сад
2. Правопис српскога језика (школско издање)

Ток часа
Уводни део часа
(до 5 минута)

Наставник даје ученицима основна упутства за писање
исправка писменог задатка.
Уколико је потребно, наставник на табли пише лекторске
знакове који су, евентуално, коришћени у исправљању
ученичких радова. Објашњава ученицима шта који од њих
означава и на који начин да исправе грешке.
Наставник даје посебна упутства у вези са стилским
грешкама и сугерише ученицима како да избегну неке од
најчешћих слабости ученичких радова (започињање реченице
заменицом ја, учестало понављање истих или сличних речи
или израза, плеоназми, предуге и конфузне реченице).

Главни део часа
(око 35 минута)

Завршни део часа
(до 5 минута)

За наредни час

Ученици пишу исправак. Наставник им индивидуално
помаже да пронађу одговарајућа решења и успешније обликују
реченице.
Ученици завршавају писање исправка. Разговор у којем
ученици самовреднују сопствене саставе у односу на
прошлогодишње.
Ученици треба да понесу Читанку.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 173
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

Књижевност
Покошена ливада, Десанка Максимовић
Обрада
Обрада описне лирске песме.
Усвајање књижевнотеоријских појмова (описна лирска песма,
мотиви, дескрипција, песничка слика, пејзаж, изражајност,
сликовитост, персонификација, епитет).
Подсећање на живот и дело Десанке Максимовић.
Књижевнотеоријска анализа лирске песме.
Оспособљавање ученика за анализу књижевног дела.
Увежбавање и усавршавање изражајног читања лирске песме.
Уочавање песничких слика које се остварују преко стилских
фигура.
Активно учествовање у тумачењу језичкостилских средстава у
песми.
Подстицање ученика на развијање естетског доживљаја
уметничког дела.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика.

Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци
Образовни стандарди

CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму
CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у
књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја)
CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у
књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола,
градација, метафора, контраст)
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га
образлаже
CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима
који се обрађују у настави*
CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију
стилских фигура у тексту
CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе

Облици рада

Фронтални, рад у пару

Наставне методе

Текстуална, дијалошка, монолошка, демонстративна

Наставна средства

Читанке (стр. 63–64 ), свеске, постери, фотографије (ПП през.)

Корелација

Језик, ликовна култура

Иновације
Литература за
наставнике

Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике

1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука, Београд,
2013.

Ток часа
Уводни део
часа
(8 минута)

Главни део
часа
(25 минута)

Завршни
део часа
(12 минута)
За наредни
час

Наставник ће у дијалошком уводу подсетити ученике на описне песме
које су обрађиване у петом разреду (Зимско јутро, Поље, Лето на
висоравни).
Ученици ће поновити врсте лирских песама према главном мотиву
(љубавне, родољубиве, социјалне, описне...) и уз навођење наслова песама
навешће и имена њихових аутора.
Уводном локализацијом наставник ће упутити ученике у књижевно
стваралаштво Десанке Максимовић (биографски подаци, одлике поезије).
Наставник ће изражајно прочитти песму.
Разговарајући о функцији описа у књижевном делу ученици ће уочити да
опис на посредан начин износи осећања и мисли лирског субјекта.
Ученици уобличавају и изражавају утиске, осећања и запажања у вези са
прочитаном песмом.
Ученици, радећи у пару, анализирају тематски слој песме, записују тему,
главне и споредне мотиве у песми
Наставник ће навести ученике на разговор о песничким сликама које су
уочили у прочитаној песми. Покушаће да објасне какав је доживљај лирског
субјекта дат у опису предела, како је у песми описана природа, а какву
улогу имају људи у сликању поетске атмосфере. Шта на основу тих описа
сазнајемо о ономе што лирски субјект види и ономе што лирски субјект
чује? Објасниће и оне делове описа које лирски субјект замишља и додајући
их употпуњује њима опис покошене ливаде.
Разговорајући о чулима која су ангажована у оваквом опису природе,
ученици уочавају боје, звукове и мирисе
Ученици имају задатак да у својим читанкама подвлаче, бележе и тумаче
уочене стилске фигуре (ономатопеја, епитет, поређење,
персонификација) да закључе какву улогу у песми има персонификација и
да открију дубља значења која су њоме сугерисана.
Поновљено изражајно читање песме. (ученици читају песму дајући свој
печат читању)
Ученици добијају задатак да за наредни час напишу песму или кратку
причу у којој ће описати природу уз употребу персонификације (придајући
појавама из природе људске особине).

Напомене
Коментар
наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 174
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област

Језик и књижевност
Припрема за завршни тест из српског језика и
књижевности
Утврђивање
Обнављање и утврђивање градива из језика и књижевности.
Примењивање основних функционалних, књижевнојезичких и
књижевнотеоријских појмова на конкретним примерима
Примењивање наученог градива из правописа.
Обнављање знања из књижевности: књижевни родови и врсте,
усмена и ауторска књижевност, одређивање тематског циклуса
или круга епских песама, повезивање наслова књижевних дела
са именима аутора, језичкостилска средства, мотиви, поруке,
садржај текста и врсте стихова и риме.
Неговање примењеног знања и умења.
Развијање љубави према матерњем језику.
Уочавање значаја систематичности, редовног понављања
градива и провера знања.
Сви стандарди постигнућа предвиђени за пети разред, на
основном, средњем и напредном нивоу.
Индивидуални, фронтални, групни рад
Текстуална, дијалошка, монолошка, демонстративна
Граматике, свеске, Радне свеске
Језик, књижевност, језичка култура

Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа
Образовни задаци

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди
Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
2. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
Литература за ученике 3. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик –
радна свеска за пети разред, Едука, Београд, 2014.
4. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.
5. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд,
2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 5 минута)

У уводном делу часа наставник најављује тему часа, дели
ученике у групе и најављује задатке из Радне свеске којима ће
се проверити колико су ученици усвојили из претходно
пређеног градива из језика, књижевности и језичке културе.
Ученици при решавању задатака могу да се служе граматикама,
читанкама, свескама.

Главни део часа
(око 25 минута)

Ученици се деле у пет група и раде вежбе из Радне свеске:
Прва група – Стилске фигуре (95–96);
Друга група – Романи у мојим рукама – водич кроз лектиру (99–
101);
Трећа група – Читанка те зове (110–113);
Четврта група – Хајде да пишемо правилно (66–68);
Пета група – Добија краћи текст у коме треба да одреди врсте
речи, падеж, функцију у реченици, реченичне чланове, број
предикатских и сложених реченица.

Завршни део часа
(до 15 минута)
За наредни час

Ученици излажу и образлажу своја решења, наставник
коригује и допуњује њихове одговоре.
Ученицима се најављује израда теста.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 175
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област

Језик и књижевност

Наставна јединица

Годишњи тест из српског језика и књижевности

Тип часа

Провера

Циљ часа

Провера степена усвојености градива из језика и књижевности.

Образовни задаци

Годишња провера степена усвојености градива о обрађеним
садржајима из области језика и књижевности.
Примењивање основних функционалних, књижевнојезичких и
књижевнотеоријских појмова на конкретним примерима
Примењивање наученог градива из правописа.

Функционални
задаци

Остваривање континуитета у провери знања.
Провера нивоа усвојености градива о обрађеним граматичким
садржајима.
Обнављање знања из књижевности: књижевни родови и врсте,
усмена и ауторска књижевност, одређивање тематског циклуса
или круга епских песама, повезивање наслова књижевних дела
са именима аутора, језичкостилска средства, мотиви, поруке,
садржај текста и врсте стихова и риме.

Васпитни задаци

Неговање примењеног знања и умења.
Развијање љубави према матерњем језику.
Уочавање значаја систематичности, редовног понављања
градива и провера знања.

Образовни стандарди

Сви стандарди постигнућа предвиђени за пети разред, на
основном, средњем и напредном нивоу.

Облици рада

Индивидуални

Наставне методе

Метода самосталних радова ученика

Наставна средства

Умножени тестови

Корелација

Језик, књижевност

Иновације
Литература за
наставнике

Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Литература за ученике

1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд,
2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 5 минута)

Главни део часа
(око 35 минута)
Завршни део часа
(до 5 минута)
За наредни час

По претходном договору, ученици су обновили градиво из
језика (из морфологије и из синтаксе) и књижевности
(књижевни родови и врсте, облици казивања, стилске фигуре...)
и правописна правила. Наставник дели тестове (А и Б групу),
скреће пажњу на одређене задатке, препоручује ученицима да
најпре раде лакше задатке и да буду тихи и концентрисани.
Ученици раде тест 35 минута.
Ученици приводе крају решавање задатака на тесту,
проверавају да нису превидели неко питање и предају
наставнику своје примерке теста.
Ученицима се најављује анализа теста.
За домаћи задатак урадити вежбање Тајна једне посвете у
Радној свесци (стр. 102–107).

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 176 и 177
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област
Наставна јединица
Тип часа

Књижевност
Лектира по слободном избору
Обрада
Обрада лектире.
Тумачење прочитаног дела.
Утврђивање и проширивање знања о роману.
Утврђивање књижевнотеоријских појмова, Тумачење
језичкостилских средстава и форми приповедања.
Анализа ликова.
Развијање интерпретативних способности за успешну анализу
романа.
Уочавање естетских вредности у књижевном делу.
Подстицање ученика на самостално анализирање.
Уочавање значаја који за уметност имају машта, способност
посматрања, замишљања и представљања ликова и ситуација.
Јачање чулног, литерарног и језичког сензибилитета ученика
CJ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов,
наднаслов, поднаслов, основни текст, поглавље, пасус,
фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје цитат;
служи се садржајем да би пронашао одређени део текста
CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста
према датим критеријумима
CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од
споредног
CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста:
мотив, тему, фабулу, време и место радње, лик...
CJ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања:
„летимично читање“ (ради брзог налажења одређених
информација); читање „с оловком у руци“ (ради учења, ради
извршавања различитих задатака, ради решавања проблема);
читање ради уживања*
CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму,
карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и
њихову међусобну повезаност
CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком
тексту: приповедање, описивање, монолог/унутрашњи
монолог, дијалог
CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела
CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама*

Циљ часа
Образовни задаци

Функционални задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада

CJ.3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези
(ставу) или аргументе против ње; изводи закључке засноване
на сложенијем тексту
CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и
аргументовано га образлаже
Фронтални, индивидуални, групни

Наставне методе

Текстуална, дијалошка, монолошка

Наставна средства

Књиге, дневници читања, Радне свеске

Корелација

Језик, језичка култура

Иновације

Примена стрип технике у интерпретацији дела, снимање часа,
избор најаутентичнијег видео записа.

Литература за
наставнике

Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
Литература за ученике
2. Др Оливера Радуловић, Књижевни појмовник, Едука,
Београд, 2013.

Ток часа
Уводни део часа
(5 минута)

Ученици у уводном разговору образлажу своја запажања и
размишљања о прочитаном роману.
Разговор о читалачким навикама и афинитетима. Који
књижевни род и врсту највише уважавају?

Главни део часа
(30 минута)

Ученици у уводном разговору образлажу своја запажања и
размишљања о прочитаном роману.
Ученици ће изабрати најупечатљивији утисак, сцену или
одломак из романа који су забележили у дневнику читања.
Читање цитата из прочитаног дела.(Прочитаће одломак из
романа који су евидентирали у свом дневнику читања као
најзанимљивији).
Ученици треба да одреде начин изражавања, да уоче да се
ради о приповедању у првом лицу, или у трећем лицу.
Ученици ће бити подељени у групе. Свака група ради све
истраживачке задатке. Најпре одговара на општа питања
анализе:
– Одредите књижевни род и књижевну врсту
– Формулиши тему романа
– Одредите место и време радње романа
– Одредите форму приповедања.
– Представите кратак план романа – треба представити фабулу
у десетак реченица
Ученици добијају задатак да усмено препричају садржај
романа. Затим састављају план романа уносећи само основне
елементе фабуле.

Други час
Карактеризација ликова: Уочиће различите начине којима
сазнајемо нешто о лику у књижевном делу. О лику говори
приповедач, поступци самог лика, други ликови али и сам лик
који себе објашњава кроз монологе или унутрашње монологе.
У наставку анализе ученици треба да дају што потпунију
анализу ликова.
Наставник ће подсетити ученике на појам карактеризација
ликова и прецизирати захтеве.
Карактеризација ликова:
Пронаћи ће у роману опис лика – портрет (физички изглед –
карактеризација).
Наставник ће са ученицима проверити како су урадили
вежбање Тајна једне посвете у Радној свесци (стр. 102–107).
Завршни део часа
(10 минута)
За наредни час

Ученици упоређују свој доживљај читања са оним што је
дато у „Малом упутству за читање” у Читанци (стр. 196).
На крају часа наставник упућује ученике да за наредни час
напишу по једно кратко писмо: 1. некој блиској особи и 2.
неком наставнику кога желе да замоле за нешто.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 178
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област

Језичка култура

Наставна јединица

Приватно и службено писмо

Тип часа

Обрада

Циљ часа

Упознавање појма приватног и службеног писма.

Образовни задаци

Савладавање писања писма.

Функционални
задаци

Оспособљавање ученика за прецизно, јасно писано изражавање.

Васпитни задаци
Образовни
стандарди

Развијање различитих способности у оквирима писаног
изражавања.
CJ.1.2.6. влада основним жанровима писане комуникације:
саставља писмо; попуњава различите обрасце и формуларе с
којима се сусреће у школи и свакодневном животу

Облици рада

Фронтални, индивидуални, у пару

Наставне методе

Дијалошка, монолошка

Наставна средства

Граматике (стр. 227–230), свеске, Радне свеске

Корелација

Језик, књижевност

Иновације
Литература за
наставнике

Литература за
ученике

1. Речник српскохрватскога књижевног језика, Матица српска,
Нови Сад
2. Милан Шипка, Иван Клајн, Речник страних речи и израза,
Прометеј, Нови Сад,
1. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика - српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
2. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик – радна
свеска за пети разред основне школе, Едука, Београд, 2014.
3. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд, 2014.

Ток часа
Уводни део часа
(до 10 минута)

Главни део часа
(око 20 минута)

Ученици читају, наизменично (приватно и службено), писма
која су написали. Уочавају разлике и образлажу их. Наставник
чита писмо из Граматике (стр. 226). Заједно с ученицима
проналази информације у тексту.
Наставник и ученици заједно дефинишу разлике између
приватног и службеног писма. На табли исписују распоред
информација у писму.
Ученици у паровима раде вежбу из Граматике (стр. 230).
Један члан пара пише писмо омиљеном музичару, а други
одговор.

Завршни део часа
(око 15 минута)
За наредни час

Ученици у пару раде вежбање Писамца у Радној свесци (стр.
130–133).
Ученици треба да се подсете савладаног градива.

Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

Школа:

Школска година:

Наставни предмет:

Разред и одељење:

Српски језик

V

Датум реализације:

Име и презиме наставника:

Припрема за час број 179 и 180
Наставна тема

Ти и ја

Наставна област

Језик, језичка култура и књижевност

Наставна јединица

Систематизација градива; Завршни час: програм лектире
за шести разред и препоруке за читање

Тип часа

Завршни час

Циљ часа

Упознавање ученика са лектиром за шести разред.

Образовни задаци

Припремање ученика за шести разред.

Функционални
задаци

Васпитни задаци

Образовни стандарди

Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Иновације
Литература за
наставнике

Литература за ученике

Запажање, закључивање и активно учествовање у разговору.
Давање упутства о књигама које треба прочитати за време
летњег распуста.
Развијање љубави према књижевности и потребе за читањем.
Оспособљавање ученика да се самостално служе књигом као
извором знања.
Навикавање на самостално коришћење библиотеке.
СЈ.1.3.21. разуме важност књижевног језика за живот
заједнице и за лични развој
СЈ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем
књижевноуметничких текстова и поштује национално,
књижевно и уметничко наслеђе
Фронтални, индивидуални
Дијалошка, монолошка, демонстративна
Граматике, Читанке, свеске, Радне свеске
Књижевност, језичка култура, ликовна култура
1. Драгутин Росандић, Методика књижевног одгоја и
образовања, Школска књига, Загреб, 1986.
2. Милија Николић, Методика наставе српског језика, Завод за
уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.
1. Моња Јовић, Читанка за пети разред основне школе, Едука,
Београд, 2011.
2. Јелена Журић, мр Јелена Ангеловски, Жубор језика – српски
језик и језичка култура са вежбањима за пети разред основне
школе, Едука, Београд, 2013.
3. Снежана Бабуновић, Марела Манојловић, Српски језик –
радна свеска за пети разред, Едука, Београд, 2014.
4. Јелена Журић, Ђачки језички приручник, Едука, Београд,
2014.

Ток часа
Уводни део часа
(око 10 минута)

На претпоследњем часу ученици раде вежбања Свет од
каменчића – Путокази Вилијама Саројана (137-140), Плава
врата (стр. 141) и Долази лето (143), подељени у групе. Рад
траје 25 минута, а излагања 20 минута. Наставник оцењује
најбоља излагања.
Последњи час у школској години треба да изгледа свечано и
да учини да се ученици осећају задовољно и пријатно.
Наставник на почетку часа даје кратак осврт на постигнуте
резултате, саопштава закључне појединачне оцене и просечну
оцену одељења.

Главни део часа
(око 25 минута)

Служећи се уџбеницима, уз сарадњу са ученицима који
листају један па други уџбеник, подсећа на пређено градиво из
језика и књижевности. Ученици издвајају оно што им је било
најзанимљивије, најлакше/најтеже, најподстицајније; такође,
издвајају часове који су им остали у памћењу и наводе због
чега – теме, садржаја, начина рада, сопственог учешћа...

Завршни део часа
(до 10 минута)

Наставник саопштава програм лектире за наредну школску
годину, препоручује наслове за читање по слободном избору,
захваљује ученицима на труду и сарадњи.

За наредни час
Напомене
Коментар наставника

У прилогу лист за самоевалуацију.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

12. ЛИТЕРАТУРА:

1. Блумова ревидирана таксономија (Bloom’s Revised Taxonomy), преузето 2014. са
сајта: http://www.coe.sdsu.edu/eet/Articles/bloomrev/index.htm
2. Ивић, И., Пешикан, А., Антић, С. (2009). Водич за добар уџбеник, Општи стандарди
квалитета уџбеника, Завод за уџбенике, Београд.
3. Материјал са семинара Читањем и писањем до критичког мишљења, Центар за
интерактивну педагогију.
4. Павловић Бабић, Д., Гламочак, С., Оцењивање ученика, Приручник за семинар, Завод
за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд.
5. Подстицање развоја метакогнитивних вештина код ученика, преузето 2014. са
сајтова: http://www.slideshare.net/laurentiusadhyatmoko/developing-metacognitiveskills#
6. http://www.mx1.educationforthinking.org/sites/default/files/page-image/102MetacognitiveDevelopment.pdf
7. http://www.learner.org/courses/learningclassroom/support/09_metacog.pdf
8. Савовић, Б., Бјекић, Д., Најдановић Томић, Ј., Гламочак. С., (2007). Примена тестова
знања у основној и средњој школи, Београд.
9. Хавелка, Н., Хебиб, Е., Бауцал, А., (2003). Оцењивање за развој ученика,
Министарство просвете и спорта, Центар за евалуацију, Београд.

433

