
 

ГОДИШЊИ ПЛАН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ЗА 5. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
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Наставне области:                 Свега 
КЊИЖЕВНОСТ:           70 

- лектира 2 7 5 3 7 2 4 4 1 4 39 
- домаћа лектира 4 2 2 3 

 
2 2 3 4  22 

- допунски избор   
  

  2 1 2  5 
-научнопопуларни и 
информативни текстови 

  2  
 

2 
 

 
 

 4 

ЈЕЗИК:           70 
- граматика 10 6 7 6 4 2 2 10 5 2 54 
- правопис 

 
1 2 1 1 1 

 
1 

 
1 8 

- ортоепија  1 1 2   1  1 2 8 
ЈЕЗИЧКА   КУЛТУРА:           40 
- усмено изражавање 3 1 1 1 2  3  1 1 13 
- писмено изражавање   1 1 1 1  2  1  7 
- домаћи задаци 1 1  1 1  2  2  8 
- писмени задаци  3  3   3  3  12 

УКУПНО: 20 23 21 21 16 9 21 19 20 10 180 
- обрада 11 10 15 8 8 7 8 14 8 3 92 
- утврђивање, вежбање 5 8 5 10 5 2 11 4 10 3 63 

- обнављање и 
систематизација 

4 5 1 3 3 
 

2    1 2 4 25 



 Настава српског језика и књижевности  у 5. разреду основне      
школе 2018/2019. 

Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

ЦИЉ: Циљ учења српског језика и књижевности је да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у различитим 
комуникативним ситуацијама, у говору и писању, тако што ће овладати основним законитостима српског књижевног језика, 
да стичу основна знања о улози и значају језика у националној култури и изградњи националног идентитета; да кроз читање 
и тумачење књижевних дела из српске и светске баштине развија читалачке компетенцијекоје, уз књижевно знање, 
обухватају емоционално и фантазијско уживање, живо памћење, истраживачко посматрање, подстичу имагинацију и 
уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да 
се одговарајућим врстама читања оспособи да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и 
значења; да стиче основна знања о месту, улози и значају језика и књижевности у српској и светској култури, негује љубав 
према српском језику и књижевности; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како функционално да 
повезује садржаје предметних области. 

Разред: пети 

Годишњи фонд часова: 180  

 

 
ПРЕДМЕТНА 

ОБЛАСТ 
 

 
 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 
 

ИСХОДИ 

 
 

САДРЖАЈИ 

 
 

 
 
 

КЊИЖЕВ-
НОСТ 

 

 
 

 
• Компетенција за учење 
• Одговорно учешће у 
демократском друштву 
• Естетичка 
компетенција 
• Комуникација 
• Одговоран однос према 
околини 
• Рад с подацима и 
информацијама 

 
По завршеној теми/области ученик ће 
бити у стању да: 
– разликује књижевни и некњижевни 
текст; упоређује одлике фикционалне и 
нефикционалне књижевности 
– чита са разумевањем и опише свој 
доживљај различитих врста књижевних 
дела 
– чита са разумевањем одабране примере 
осталих типова текстова 
– одреди род књижевног дела и књижевну 
врсту 

 
ЛИРИКА 

 
Лектира 
1. Народна песма: Вила зида град 
2. Народне лирске песме о раду (избор);  
    народне лирске породичне песме(избор) 
3. Бранко Радичевић: Певам дању, певам ноћу 
4. Милица Стојадиновић Српкиња: Певам песму 
5. Душан Васиљев: Домовина 
6. Војислав Илић: Зимско јутро 
7. Милован Данојлић: Шљива 
9. Пеђа Трајковић: Кад књиге  буду у моди 



• Решавање проблема 
• Сарадња 
• Дигитална 
компетенција 
• Одговоран однос према 
здрављу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– разликује карактеристике народне од 
карактеристика уметничке књижевности 
– разликује реалистичну прозу и прозу 
засновану на натприродној мотивацији 
– анализира елементе композиције лирске 
песме (строфа, стих); епског дела у стиху 
и у прози (делови фабуле –поглавље, 
епизода; стих); драмског дела (чин, 
сцена, појава) 
– разликује појам песника и појам 
лирског субјекта; појам приповедача у 
односу на писца 
– разликује облике казивања 
– увиђа звучне, визуелне, тактилне, 
олфакторне елементе песничке слике 
– одреди стилске фигуре и разуме њихову 
улогу у књижевноуметничком тексту 
– процени основни тон певања, 
приповедања или драмске радње (шаљив, 
ведар, тужан и сл.) 
– развија имагинацијски богате 
асоцијације на основу тема и мотива 
књижевних дела 

 
 
- одреди тему и главне и споредне мотиве 

 
Књижевни термини и појмови 
Песник и лирски субјекат. 
Мотиви и песничке слике као елементи композиције 
лирске песме. 
Врста строфе према броју стихова у лирској песми: 
катрен; врста стиха по броју слогова (десетерац и 
осмерац). 
Одлике лирске поезије: сликовитост, ритмичност, 
емоционалност. 
Стилске фигуре: епитет, ономатопеја. 
Врсте ауторске и народне лирске песме: описне 
(дескриптивне), родољубиве (патриотске); митолошке, 
песме о раду (посленичке) и породичне. 
 
ЕПИКА 

 
Лектира 
1. Народна песма: СветиСаво 
2. Народна песма: Женидба Душанова (одломак о 
савладавању препрека заточника Милоша Војиновића) 
3. Еро с онога свијета 
4. Дјевојка цара надмудрила 
5. Милован Глишић:  Прва бразда 
 
 
6. Стеван Сремац:  Чича Јордан (одломак) 
7. Бранко Ћопић:  Поход на Мјесец 

 
 
8. Иво Андрић: Мостови 
9. Данило Киш:  Дечак ипас 
10. Горан Петровић:  Месец над тепсијом  
11. Антон Павлович Чехов: Шала 

 
Књижевни термини и појмови 
Писац и приповедач. 
Облици казивања: приповедање у првом и трећем лицу.  
Фабула:  низање догађаја, епизоде, поглавља. 
Карактеризација ликова – начин говора, понашање, 
физички изглед, животни ставови, етичност поступака. 
Врсте епских дела у стиху и прози: епска народна песма, 
бајка  

(народна и ауторска), новела (народна и ауторска), 
шаљива народна прича 



 
ДРАМА 
Лектира 
1. Бранислав Нушић: Кирија 
2.Душан Радовић: Капетан Џон Пиплфокс 
3.Љубиша Ђокић: Биберче 

 
Књижевни термини и појмови 
Позоришна представа и драма. 
Чин, појава, лица у драми, драмска радња. Сцена, костим, 
глума, режија. 
Драмске врсте: једночинка, радиодрама. 

 
 
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ 
ТЕКСТОВИ 
1.Милутин Миланковић: Успомене, доживљаји, сазнања 
(одломак) 

2. Алан Л. Бин: Дванаест савета који ће ти помоћи да 
стекнеш и задржиш пријатеље. 
 
 
 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА: 
1. Епске народне песме (о Немањићима и 
Мрњавчевићима – преткосовски тематски круг) 
 
 
2. Народне бајке, новеле, шаљиве народне приче (избор); 
кратке фолклорне форме (питалице, брзалице, 
пословице, загонетке) 

3. Бранислав Нушић: Хајдуци 
 
4. Данијел Дефо: Робинсон Крусо (одломак о изградњи 

склоништа) 
5. МаркТвен:Доживљаји Тома Сојера 
6. Избор ауторских бајки(Ивана Нешић: Зелен бабини 
дарови) 
7. Игор Коларов: Аги и Ема 
8. Избор из савремене поезије за децу (Мирослав Антић,  
Дејан Алексић...) 
 
 
ДОПУНСКИ ИЗБОР ЛЕКТИРЕ: 
 



1. Иван Цанкар:Десетица 
2. Густав Шваб: Приче из старине 
3. Дејан Алексић: Музика тражи уши 
 
 

 
 
 
 
 

ЈЕЗИК 
 
 
 
 

 
 
 

• Компетенција за учење 
• Одговорно учешће у 
демократском друштву 
• Естетичка 
компетенција 
• Комуникација 
• Одговоран однос према 
околини 
• Рад с подацима и 
информацијама 
• Решавање проблема 
• Сарадња 
• Дигитална 
компетенција 
• Одговоран однос             
према здрављу 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
– разликује променљиве речи од 
непроменљивих 
– разликује категорије рода, броја, 
падежа речи које имају деклинацију 
– разликује основне функције и 
значења падежа 

– употребљава падежне облике у 
складу са нормом 

– употребљава глаголске облике у 
складу са нормом 

- разликује основне реченичне чланове 
(у типичним случајевима) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ГРАМАТИКА 
(морфологија, синтакса) 
Променљиве речи: именице, заменице, придеви, 
бројеви (с напоменом да су неки бројеви 
непроменљиви),  глаголи;  непроменљиве речи: 
прилози (с напоменом да неки прилози могу имати 
компарацију) и предлози. 
Именице – значење и врсте (властите, заједничке, 
збирне, градивне; мисаоне, глаголске). 
 
Промена именица (деклинација):  граматичка 
основа,  наставак за облик,  појам падежа. 
 
Основне функције и значења падежа (с предло -зима 
и без предлога): номинатив (субјекат); генитив 
(припадање и део нечега); датив (намена и 
усмереност); акузатив (објекат); вокатив (дози вање, 
обраћање); инструментал (средство и друштво); 
локатив (место). 
 
 
Придеви – значење и врсте придева (описни, 
присвојни, градивни, меснии, временски); род, број, 
падежи, компарација придева. 
 
Слагање придева са именицом у роду, броју и 
падежу. 
 
Заменице–личне заменице: промена, наглашени и 
ненаглашени облици, употреба личне заменице 
сваког лица себе, се. 
 
Бројеви – врсте и употреба: главни (основни, збирни 
бројеви, бројне именице на ица) и редни бројеви. 
 
Глаголи – глаголски вид (несвршени и свршени); 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– доследно примењује правописну 
норму у употреби великог слова; 
састављеног и растављеног писања 
речи; интерпункцијских знакова 
- користи Правопис (школско издање) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– правилно изговара речи водећи 
рачуна о месту акцента и интонацији  
реченице 
– говори јасно поштујући 
књижевнојезичку норму 

- течно и разговетно чита наглас 
књижевне и неуметничке текстове 

глаголски род (прелазни, непрелазни и повратни 
глаголи); глаголски облици (грађење и основно 
значење): инфинитив (и инфинитивна основа), 
презент (презентска основа, наглашени и 
ненаглашени облици презента помоћних глагола), 
перфекат, футурI. 
 
Предикатскареченица–предикат (глаголски;именски); 
слагање предиката са субјектом у лицу, броју и роду; 
прави и неправи објекат; прилошке одредбе (за 
место, за време,за начин;за узрок и за меру и 
количину); апозиција. 
 
ПРАВОПИС 
Велико слово у вишечланим географским називима; 
у називима институција, предузећа, установа, 
организација (типични примери); велико и мало 
слово у писању присвојних придева. 
 
Заменица Ви из поштовања. 
 
Одрична речца не уз именице, придеве и глаголе; 
речца нај у суперлативу; вишечлани основни и 
редни бројеви. 
 
 
Интерпункцијски знаци: запета (у набрајању, уз 
вокатив и апозицију); наводници (наслови дела и 
називи школа); црта (уместо наводника у управном 
говору). 
 
 
 
ОРТОЕПИЈА 
Место акцента у вишесложним речима (типични 
случајеви). 
 
Интонација и паузе везане за интерпункцијске 
знакове; интонација упитних реченица. 
 
Артикулација: гласно читање брзалица, најпре споро, 



а потом брже (индивидуално или у групи). 
 

 
 
 
 
 
 

 ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

 
• Компетенција за учење 
• Одговорно учешће у 
демократском друштву 
• Естетичка 
компетенција 
• Комуникација 
• Одговоран однос према 
околини 
• Рад с подацима и 
информацијама 
• Решавање проблема 
• Сарадња 
• Дигитална 
компетенција 
• Одговоран однос према 

здрављу 
 
 

 
По завршеној теми/области ученик ће 
бити у стању да: 
– користи различите облике казивања: 
дескрипцију (портрети, пејзаж), 
приповедање у 1. и 3. лицу, дијалог 
– издваја делове текста (наслов, 
пасусе) и организује га у миса оне 
целине (уводни, средишњи и завршни 
део текста) 
– саставља говорни или писани текст о 
доживљају књижевног дела и на теме 
из свакодневног живота и света 
маште 
– проналази експлицитно и 
имплицитно садржане информације у 
једноставнијем књижевном и 
некњижевном тексту 

- напамет говори одабране књижевне 
текстове или одломке 

 
Препричавање, причање, описивање – уочавање 
разлике између говорног и писаног језика; писање 
писма (приватно, и-мејл).  
 Богаћење речника: синоними и антоними; 
некњижевне речи и туђице – њихова замена 
језичким стандардом; уочавање и отклањање 
безначајних појединости и сувишних речи у тексту и 
говору. 
Техника израде писменог састава (тежиште теме, 
избор и распоред грађе, основни елементи 
композиције и груписање грађе према 
композиционим етапама); пасус као уже тематске 
целине и његове композицијскостилске функције. 
Осам домаћих писмених задатака. Четири школска 
писмена задатка. 
 

  
 
 
 
 Корелација са другим предметима: 
Страни језици (енглески, италијански) 
Историја 
Музичка култура                                                                                                                                       Предметни наставници: 
Ликовна култура                                                                                                                                            Татјана Ђурић 
Верска настава                                                                                                                                               Жељка Марковић 
Грађанско васпитање                                                                                                                 :                   Наташа Максимовић 
                                                                                                                                                                          Јелена Којић 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                



Стандарди постигнућа ученика 
 

ЈЕЗИК 
 

Основи ниво Средњи ниво Напредни ниво 

CJ.1.1.4. Разликује променљиве и 
непроменљиве речи и именује врсте ечи; 
примењује књижевнојезичку норму у вези 
са облицима речи у фреквентним 
примерима (укључујући и гласовне 
промене у вези са облицим аречи); 
разликује основне граматичке категорије 
(род, број, падеж, глаголски облик); 
разликује просте речи од твореница; гради 
реч према задатом значењу на основу 
постојећих творбених модела.  
 
 

CJ.2.1.3. Уочава евентуалне разлике између свог и 
књижевног начина акцентовања речи; уме да 
одреди место акцента у речи; има основна знања у 
вези са поделом речи на слогове и примењује их у 
растављању речи на крају реда; зна основну поделу 
сугласника по звучности и по месту изговора.  
 

CJ.3.1.4. Издваја делове речи у вези са 
облицима речи (граматичку основу и наставак 
заоблик) у једноставнијим примерима; зна 
основне разлике у грађењу личних и неличних 
лаголскихоблика; примењује књижевнојезичку 
норму у вези с грађењем речи. 
 

CJ.1.1.5. Уочава синтаксичке јединице (реч, 
синтагму, предикатску и комуникативну 
реченицу); разликује основне реченичне 
чланове; разликуј зависне и независне 
предикатске реченице; именује врсте 
независних реченица према 
комуникативној функцији. 
 
 

CJ.2.1.4. Одређује подврсте променљивих речи и 
њихове граматичке категорије; одређује све 
глаголске облике (осимим перфекта); препознаје 
делове речи у вези с грађењем  речи (префикс, 
творбену основу, суфикс) у једноставнијим 
примерима. 
 

CJ.3.1.5. Уме да анализира различите моделе 
реченица које спадају у типичне школске 
примере; познаје врсте напоредних односа 
међу реченицама и реченичним члановима; 
познаје основна правила слагања реченичних  
чланова. 
 

CJ.1.1.6. Зна значења речи, устаљених 
израза и фразеологизама са којима се среће 
у школским текстовима и свакодневној 
комуникацији и правилно их употребљава,  
Прави  разлику између формалне и 
неформалне лексике и употребљава је у 
складу с приликом; познаје основне 
лексичке појаве (једнозначност и 
вишезначност речи) и лексичке односе 
(синонимију, хомонимију иантонимију). 
 
 
 

CJ.2.1.5. Уме да анализира једноставније реченице 
грађене по основним моделимаи проширене 
прилошким одредбама; уме да анализира именичке 
синтагме; познаје основне врсте зависнихреченица. 
 

 



КЊИЖЕВНОСТ 

Основи ниво Средњи ниво Напредни ниво 

 
СЈ.1.2.1. Познаје књижевна дела из 
обавезног школског програма: наводи 
аутора и назив његовог дела; уме да 
преприча основну садржину дела, да наведе 
основну тему и главни мотив дела и да 
именује његове главне ликове. 
 

 
СЈ.2.2.1. Књижевна дела из обавезног школског 
програма локализује у основне књижевне 
контексте (српска/светска, стара/нова, 
усмена/ауторска и лирска/епска/драмска 
књижевност) на основу њиховог одломка, 
парафразираног (препричаног) садржаја, догађаја, 
временског одређења догађаја, главних и 
споредних мотива, главних и споредних ликова, 
времена у којем је дело настало. 
 

 
СЈ.3.2.2. У тумачењу књижевних дела  из 
oбавезног и изборног школског програма 
укључује иманентне одлике (конвенције) 
књижевних и књижевнонаучних жанрова; 
разликује и на основу одломака тумачи 
књижевне врсте на међи (нпр. драмски спев, 
лирско-епске врсте); уочава елементе 
књижевног дела који примарно припадају 
научном изразу или изразу других уметности 
(нпр. сликарство, музика, позориште, филм) и 
анализира њихову улогу у сазнајној и естетској 
вредности књижевног дела.  
 
 

 
СЈ.1.2.2. Разликује основне типове и облике 
књижевног стваралаштва и то: усмену од 
ауторске књижевности; дело у прози од 
дела у стиху; прави разлику између дела  
лирског, епског и драмског карактера; 
разликује аутора књижевноуметничког 
дела од наратора, драмског лица или 
лирског субјекта; разликује 
књижевноуметнички текст од 
неуметничког текста који обрађују 
исте/сличне теме, ликове и догађаје. 
 

 
СЈ.2.2.2. У тумачењу књижевног дела из обавезног 
школског програма уочава и наводи особености 
лирског, епског и драмског књижевног рода и 
разликује основне књижевне врсте којима та дела 
припадају; разликује књижевнонаучне врсте: 
биографију, аутобиографију, дневник, путопис, 
мемоаре и научно- 
-популарне текстове. 
 

 
СЈ.3.2.5. Самостално одабира секундарну 
литературу у библиотеци; примењује основне 
стратегије читања које су усаглашене са 
читалачким задатком; уме да препоручи  
књижевно дело и ван школског програма, као 
и да образложи зашто му се дело допада (нпр. 
да истакне занимљиве ликове у приповеци, 
маштовит свет романа, необичне песничке 
слике или игру речи у поезији, комичне 
ситуације у драмском тексту итд.); исказује 
љубав и поштовање за књижевност и 
вредности националне културе и културе 
других народа. 



 
СЈ.1.2.3. Уочава основне елементе 
структуре књижевноуметничког дела: тема, 
мотив; радња, време и место радње; 
приповедање у 1. и приповедање у 3. лицу; 
описивање, врсте описа; монолог и дијалог; 
основни облици језичко-стилских 
изражајних средстава1; облици 
стиха,облици строфе (дистих, терцет и 
катрен); уочава риму и разликује везан и 
слободан стих. 
 

 
СЈ.2.2.3. У тумачењу књижевног дела на основу 
примера препознаје и књижевнотеоријски именује 
следеће елементе књижевне структуре: 
ретроспективно и хронолошко приповедање; 
фабулу и сиже; унутрашњи монолог; врсте 
карактеризације према основним особинама лика 
(физичка, психолошка, језичка, друштвена и 
етичка); именује и анализира улогу језичко- 
-стилских изражајних средстава у једноставнијим 
примерима у књижевном делу; разликује парну, 
укрштену и обгрљену риму. 

 

 
СЈ.1.2.4.Анализира издвојен проблем, идеју 
или поруку у краћем једноставнијем 
књижевном тексту из обавезног школског 
програмаи уме да га аргументује 
примарним текстом.  
 

 
СЈ.2.2.4. Анализира издвојен проблем, идеју или 
поруку у дужем једноставнијемкњижевном 
текстуиз обавезног школског програма и уме да 
аргументује своје ставове на основу примарног 
текста и секундарне литературе(у читанци); прави 
разлику између парафразе (препричавања) и 
анализе дела. 
 

 

 
СЈ.1.2.5.Редовно чита књижевна дела из 
обавезног школскогпрограма, стичући 
читалачке навике; исказује својестетски 
доживљај књижевног дела.  
 
 

 
СЈ.2.2.5. Примењује стратегије читања примерене 
типичним жанровима; радо посећује библиотеке и 
самостално одабира дела за читање из опуса 
књижевности за децу; уме да води дневник о 
прочитаним књигама.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             ЈЕЗИЧКА  КУЛТУРА 

Основиниво Средњиниво Напредниниво 

 
1Епитет, стални епитет, поређење, метафора, персонификација, ономатопеја, апострофа, хипербола, контраст, словенска антитеза и градација. 



CJ.1.3.1. Има изграђену основну културу 
комуникације (културу сопственог 
изражавања, као и слушања и поштовања 
туђег мишљења); говори јасно поштујући 
књижевнојезичку норму; течно и 
разговетно чита наглас књижевне и 
неуметничке текстове; препричава краћи 
једноставнији неуметнички текст без 
сажимања или са сажимањем; с пажњом и 
разумевањем слуша једноставније 
излагање (нпр. предавање) с темом из 
језика, књижевности и културе и уме да 
хвата краће белешке.  
 

CJ.2.3.1. Уме да формулише своје мишљење и да га 
јавно искаже служећи се књижевним језиком; 
изражајно чита и казује једноставније 
књижевноуметничк етекстове; препричава дужи 
једноставнији неуметнички текст без сажимања или 
са сажимањем; с пажњом и разумевањем слуша 
излагање (нпр. предавање) средње тежине с темом 
из језика, књижевности и културе и уме да хвата 
краће белешке.   
 

CJ.3.3.1. У званичним ситуацијамаг овори о 
једноставнијим темама из области језика, 
књижевности и културе користећи се 
коректним језичким изразом; изражајно чита и 
казује књижевноуметничке текстове средње 
сложености; препричава неуметнички текст 
средње сложености без сажимања или са 
сажимањем; говори уз презентацију; критички 
слуша излагање из областијезика, 
књижевности и културе (прилагођено узрасту 
ученика). 

CJ.1.3.2. Саставља оворени или писани 
текст једноставне структуре служећи се 
описом, приповедањем и излагањем 
(имајући на уму публику којој се обраћа); 
саставља једноставан говорени или 
писани текст о доживљају књижевног 
дела и о темама из свакодневног живота и 
света маште; саставља писмо и попуњава 
различите обрасце и формуларе с којима 
се сусреће у свакодневном животу. 
 

CJ.2.3.2. Саставља сложенији говорени или писани 
текст служећи се описом, приповедањем и 
излагањем, у складу са задатом темом; саставља 
кохерентан говорени или писани текст поводом 
тумачења једноставнијег књижевног дела. 

CJ.3.3.2. Саставља једноставнији говорени или 
писани аргументативни текст; саставља 
целовит говорени или писани текст поводом 
тумачења књижевног дела добро 
распоређујући основне и додатне информације 
и наводећи примере; пише саставе у којима 
приказује стваран или измишљена искуства, 
ликове или догађаје. 
 

CJ.1.3.3. Користи оба писма, дајући 
предност ћирилици; саставља разумљиву, 
граматички исправну реченицу; 
примењује правописну норму у 
једноставним примерима и уме да сес 
лужи школским издањем Правописа; у 
писању издваја делове текста (наслов, 
пасусе) и организује га у смисаоне целине 
(уводни, средишњи и завршни део текста); 
исправља уочене грешке у тексту. 

СЈ.2.3.3. Пише јасним реченицама; примењује 
правописна правила у сложенијим примерима; уме у 
писању да издвоји наслове и поднаслове; исправља 
текст, по потреби: мења план, преуређује садржај 
или покушава сасвим нов приступ.  
 

СЈ.3.3.3. Доследно примењује правописну 
норму (из сваке правописне области 
предвиђене обавезним школским програмом); 
саставља текст у којемтема,композиција, 
садржај и стил одговарају задатку, сврси и 
читалачкој публици којој је текст намењен. 
 
 

СЈ.1.3.4. Чита краће једноставније 
текстове (књижевноуметничке текстове, 
стручне и научнопопуларне текстове из 
области науке о језику и књижевности, 
текстове из медија) у различите сврхе 
(информисање, учење, личниразвој, 
естетски доживљај, забава…); 
парафразираих; примењује основне 
стратегије читања (летимично читање, 
читање с оловком у руци). 

СЈ.2.3.5. Разуме дужи једноставнији књижевни и 
неуметнички текст: проналази експлицитно и 
имплицитно садржане информације, издваја главне 
идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; 
пореди основне информације и идеје из двају или 
више текстова.  
 

СЈ.3.3.5. Разуме књижевни и неуметнички 
текст средње сложености: проналази 
експлицитно и имплицитно садржане 
информације, издваја главне идеје текста; 
прати развој одређене идеје у тексту; пореди 
основне информације и идеје из двају или 
више текстова. 
 



 

CJ.1.3.5. Разуме краћи једноставнији 
књижевни и неуметнички текст: 
проналази експлицитно и имплицитно 
садржане информације, издваја главне 
идеје текста; прати развој одређене идеје  
у тексту; пореди основне информације и 
идеје из двају или више краћих 
једноставнијих текстова. 

СЈ.2.3.6. Критички промишља дужи једноставнији 
књижевни и неуметнички текст (нпр. Да ли је текст 
сликовит, да ли упућује на друге, сличне текстове, 
да ли је поступак јунака мотивисан, да ли се 
реченице и пасуси логично надовезују у 
неуметничком тексту) и то образлаже.  
 

 

CJ.1.3.6. Критички промишља краћи 
једноставнији књижевни и неуметнички 
текст (нпр. Износи свој став: да ли му се 
текст допада, да ли му је 
занимљив/необичан; да ли му причињава 
тешкоће приликом читања; да ли је 
довољно информативан за учење одређене 
области језика и књижевности и сл.) и то 
образлаже. 
 

  

 

 

 

 

 

 


