
ГОДИШЊИ ПЛАН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ЗА 6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
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 Часовна дистрибуција по месецима  

           Месеци : IX X XI XII I II III IV V VI Свега 
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Наставне области: Свега 
КЊИЖЕВНОСТ:           52 

- лектира 3 2 4 3 7 1 2 3 3 2 30 
- домаћа лектира 

 
4 4 

  
2 

 
2 3  15 

- допунски избор 1  
  

2  2 
  

 5 
-научнопопуларни и 
информативни текстови 

1  
 

   1 
  

 
 

 2 

ЈЕЗИК:           58 
- граматика 8 4 6 7 2 4 6 6 3 2 48 

- правопис   1 1 
 

1 
 

1   1 1 
  

6 

- ортоепија  2 1 
 

  
 

 
 

1 4 
ЈЕЗИЧКА    КУЛТУРА:           34 

- усмено изражавање 1 1 
  

1  1 1 2 3 10 
- писмено изражавање  1 1 

 
1 

 
 2  1 1 7 

- домаћи задаци 1 1  1 
 

 1  1  5 
- писмени задаци  3  3   3  3  12 

УКУПНО: 17 19 15 16 13 8 18 13 16 9 144 
- обрада 11 7 10  10 7 5 7 5 7 - 69 

- утврђивање, вежбање 3  11 5 3 3 2 7 6 7 7 54 

- обнављање и 
систематизација 

3 1 - 3 3   1 4   2 2 2 21 



Настава српског језика и књижевности  у 6. разреду основне      
школе 2019/2020. 

Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Циљ: Циљеви учења српског језика и књижевности јесу да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у 
различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке 
компетенције које, 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 култури, као и о медијској писмености; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи како 
функционално да повезује садржаје предметних области. 

Разред: шести 

Годишњи фонд часова: 144 
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КЊИЖЕВ-
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Ученик развија: 
 
 компетенцију за 

одговорно учешће у 
демократском 
друштву; 

 компетенцију за 
учење; 

 комуникацију; 
 естетичку 

компетенцију; 

 
По завршеној теми/области ученик ће 
бити у стању да: 
– Повеже књижевне термине и појмове 
обрађиване у претходним разредима са 
новим делима која чита; 
– чита са разумевањем; парафразира 
прочитано и описује свој доживљај 
различитих врста књижевних дела и 
научно-популарних текстова; 
– одреди род књижевног дела и књижевну 
врсту 

– прави разлику између дела лирског, 
епског и драмског карактера; 
–  разликује ауторску приповетку од 

ЛИРИКА 
 
Лектира 
1. Обредне лирске народне песме: коледарске, краљичке, 
додолске, божићне (избор) 
2. Ђура Јајкшић: „Вече“ 
3. Јован Дучић: „Село“ 
4. Мирослчав Антић: „Плава звезда“ 
5. Вељко Петровић: „Ратар“(или Алекса Шантић: „О, 
класје моје“) 
6. Војислав Илић: „Свети Сава“ (или Десанка 
Максимовић: „Грачаница“) 
7. Ставан Раичковић: „Хвала Сунцу, земљи, трави“ 
8. Милован Данојлић: „Овај дечак зове се Пепо Крста“ 
9. Сергеј Јесењин: „Песма о керуши“ 

 



 компетенцију за рад с 
подацима и 
информацијама; 

 компетенцију за 
сарадњу; 

 компетенцију за 
решавање проблема; 

 компетенцију за 
одговоран однос 
према здрављу; 

 дигиталну 
компетенцију 

 
 
 
 
 
 
 
 

романа 
– анализира структуру лирске песме 
(строфа, стих, рима); 
– уочава основне елементе структуре 
књижевноуметничког дела: тема, мотив; 
радња, време и место радње; 
– 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 књижевноуметни-чком тексту; 
– анализира узрочнопоследичне односе у 
тексту и вреднује истакнуте идеје које 
текст нуди; 
– анализира поступке ликова у 
књижевноуметничком делу, служећи се 
аргументима из текста; 
– уочава хумор у књижевном делу; 
– разликује хумористички и дитирамбски 
тон од елегичног тона; 
– илуструје веровања, обичаје, начин 
живота и догађаје у прошлости описане у 
књижевним делима; 
– уважава националне вредности и негује 
српску културноисторијску баштину; 
– препоручи књижевно дело уз кратко 
образложење; 

- упореди књижевно и филмско дело, 
позоришну представу и драмски текст. 

Књижевни термини и појмови 
Врста строфе према броју стихова у лирској песми:  
дистих; терцет; врста стиха по броју слогова (лирски и 
епски десетерац). 
Одлике лирске поезије: нагласак речи и ритам; рима – 
парна, укрштена, обгрљена: улога риме у обликовању 
стиха. 
Стилске фигуре: контраст, хипербола. 

Врсте ауторске и народне лирске песме: социјалне песме, 
дитирамб, елегија, обредне песме (коледарске, 
краљичке, додолске, божићне).  
 
 

ЕПИКА 
 
Лектира 
1. Народна песма: „Смрт Мајке Југовића“ 
2. Народна песма: „Марко Краљевић укида свадбарину“ 
3. Петар Кочић: „Јаблан“ 
4. Бранко Ћопић: „Чудесна справа“ или Исидора 
Секулић: „Буре“ (одломак) 
5. Иво Андрић: „Аска и вук“ 
6. Антон Павлович Чехов: „Вањка“ или Итало Калвино: 
„Шума на ауто-путу (из збирке прича Марковалдо или 
годишња доба у граду) 
7. Светлана Велмар Јанковић: „Сирото ждребе“ (из 
књиге за Марка) 

 
Књижевни термини и појмови 
Основна тема и кључни мотиви. 
Облици казивања: нарација (хронолошко приповедање), 
описивање, дијалог, монолог. 
Фабула (радња), редослед догађаја. 
Врсте епских дела: приповетка, роман 
 Културно-историјско предање (нпр. „Смрт Марка  
Краљевића“) 
 
 

ДРАМА 
Лектира 
1. Коста Трифковић: „Избирачица“ (одломак) 
2. Миодраг Станисављевић: „И ми трку за коња имамо“ 
3. Бранислав Нушић: „Аналфабета“ (одломак) 
 



 
Књижевни термини и појмови 
Драмске врсте: комедија – основне одлике. Монолог и 
дијалог у драми. Дидаскалије, реплика. Етапе драмске 
радње (заплет и расплет).  
 
 
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ 
ТЕКСТОВИ (2 дела) 
1. Вук Стефановић Караџић: „Живот и обичаји народа 
српскога“ – Божић (одломак), Ђурђевдан (одломак), 
Додоле, припоруше и чароице (одломци) 
или Владимир Хулпах: „Легенде о европским градовима“ 
(избор) 
2. Никола Тесла: „Моји изуми“ (поглавље по избору) 
 

 
 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА: 
1. Епске народне песме о Косовском боју (избор) 
2. Епске народне песме о Марку Краљевићу (избор) 

 3. Бранислав Нушић: „Аутобиографија“ 
 4. Анђела Нанети: „Мој дека је био трешња“ 
5. Весна Алексић: „Каљави коњ“ (Прича о богињи Лади – 
Звездана вода; Прича о богу Сварогу – Небески ковач и 
Прича о богу Стрибору – Сеченско светло) 
6. Бранко Ћопић: „Орлови рано лете“ 
7. Ференц Молнар: „Дечаци Павлове улице“ 
 
 
ДОПУНСКИ ИЗБОР ЛЕКТИРЕ  (3 дела): 
 
1. Добрица Ерић: „Месечеви миљеници“(песме о 
свицима) – избор  
2.  Вилијем Саројан: „Зовем се Арам“  /или Хенрик 
Сјенкович: „Кроз пустињу и прашуму“  
3. Јасминка Петровић: „Ово је најстрашнији дан у мом 
животу“ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
По завршеној теми/области ученик ће 
бити у стању да: 
– повеже граматичке појмове обрађене 

 
 
ГРАМАТИКА 
Поделаречи по постанку: просте речи и творенице; 



 
 

ЈЕЗИК 
 
 
 
 

Ученик развија: 
 

 Компетенцију за 
учење; 

 Компетенцију за 
решавање проблема; 

 комуникацију; 
 компетенцију за рад с 

подацима и 
информацијама; 

 компетенцију за 
сарадњу; 

 дигиталну 
компетенцију  

 
 
 
 
 

у претходним разредима са новим 
наставним садржајима; 
– препозна делове речи у вези са 
њиховим грађењем; 
– разликује гласове српског језика по 
звучности и по месту изговора; 
– разликује врсте гласовних промена у 
једноставним примерима и примењује 
књижевнојезичку норму; 
– одреди врсте и подврсте заменица, 
као и њихов облик; 
– препознаје глаголска  времена и 
употребљава их у складу са нормом; 

- разликује реченице по 
комуникативној функцији; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- доследно примењује правописну 
норму  
- користи Правопис (школско 
издање): разликује дуги и кратки 
акценат у изговореној речи; 

 
 
 
 

породица речи, уочавање корена речи. Саставни 
делови твореница (творбене основе, префикси и 
суфикси). Граматичке основе и граматички наставци 
у поређењу са творбеном основом и суфиксима. 
Настанак гласова и говорни органи; подела гласова: 
самогласници и сугласници (прави сугласници и 
сонанти); Подела сугласника по звучности и по месту 
изговора. 
Подела речи на слогове; слоготворно р. 
Гласовне промене – уочавање у грађењу и промени 
речи: непостојано а; промена л у о; палатализација; 
сибиларизација; јотовање; једначење сугласника по 
звучности; једначење сугласника по месту изговора; 
губљење сугласника. 
Заменице–неличне именичке заменице: (односно-
упитне, неодређене, опште, одричне); продевске 
заменице: присвојне (с нагласком на употребу 
заменице свој), показне, односно-упитне, 
неодређене, одричне и опште). 
Граматичке категорије заменица: род, број, падеж и 
лице.  
 
Грађење и основна значења глаголских времена: 
аорист, имперфекат (само на нивоу препознавања; 
имперфекат глагола бити), плусквамперфекат. 
 
 
Независне предикатске реченице – појам 
комуникативне функције, подела на обавештајне, 
упитне, заповедне, жељне и узвичне реченице... 
 
 
ПРАВОПИС 
 
Писање имена  васионских тела. 
Растављање речи на крају реда (основна правила) 
Правописна решења у вези са гласовним   
променама. 
Писање именичких и придевских одричних заменица 
са предлозима. 
Писање заменице Ваш великим почетним словом. 



 
 
 
 
– правилно изговара речи водећи 
рачуна о месту акцента и интонацији  
реченице 
– говори јасно поштујући 
стандарднојезичку норму 

- изражајно чита обрађене књижевне 
текстове. 
 
 
 

Правописна решења у вези са писањем обрађених 
глаголских облика. 
 
 
ОРТОЕПИЈА 
Правилан изговор гласова ч, џ, ћ, ђ, р 
Дуги и кратки акценти 
 

 
 
 
 
 
 

 ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

 
Ученик развија: 
 
 компетенцију за 

одговорно учешће у 
демократском 
друштву; 

 комуникацију; 
 естетичку 

компетенцију; 
 компетенцију за рад с 

подацима и 
информацијама; 

 компетенцију за 
сарадњу; 

 компетенцију за 
решавање проблема; 

 компетенцију за 
одговоран однос 
према здрављу; 

 компетенцију за 
одговоран однос 
према околини; 

 дигиталну 
компетенцију 

По завршеној теми/области ученик ће 
бити у стању да: 
 
 
– употребљава различите облике 
усменог и писменог изражавања; 
препричавање различитих типова 
текстова, без сажимања и са 
сажимањем; причање (о догађајима и 
доживљајима) и описивање; 
– разликује и гради аугментативе и 
деминутиве; 
– саставља обавештење, вест и кратак 
извештај; 
–  разуме основна значења књижевног 
и неуметничког текста; 
– проналази, повезује и тумачи 
експлицитно и имплицитно садржане 
информације у краћем, 
једноставнијем књижевном и 
неуметничком тексту; 
– драматизује одломак одабраног 
књижевноуметничког текста; 
- напамет говори одабране књижевне 
текстове или одломке  

 
Текстови у функцији унапређивања језичке културе 
Анализа снимљених казивања и читања (звучна 
читанка). 
Говорне вежбе на унапред одређену тему. 
Учтиве форме обраћања. 
Лексикологија: аугментативи (са пејоративима), 
деминутиви (са хипокористицима). 
Правописне вежбе: диктат; допуњавање текста; 
уочавање и објашњавање научених правописних 
правила у тексту. 
Богаћење речника: лексичко-семантичке вежбе (нпр. 
избегавање сувишних речи и туђица; фигуративна 
значења речи; проналажење изостављених 
реченичних делова; стилске вежбе (нпр. текст као 
подстицај за сликовито казивање; ситуациони 
предложак за тражење погодног израза). 
Писмене вежбе и домаћи задаци 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 унапређене верзије састава). 
 

 
  Корелација са другим предметима: 



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

Стандарди постигнућа ученика 
 
 

ЈЕЗИК 
 

Основи ниво Средњи ниво Напредни ниво 

 
CJ.1.1.3. Разликује самогласнике и 
сугласнике  (и унутар сугласника сонанте и 
праве сугласнике); разликује правилан од 
неправилног изговора гласа; примењује 
књижевнојезичку норму у вези са 
гласовним алтернацијама. 

 
CJ.2.1.3. 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 поз 
вучности и по месту изговора.  
 
 
 

 
CJ.3.1.3. Разликује дуге и кратке 
слогове у вишесложним речима; 
разликује врсте гласовних алтернација 
у једноставним примерима у вези са 
књижевнојезичком нормом. 
 
 
 

 
CJ.1.1.4. Разликује променљиве и 
непроменљиве речи и именује врсте речи; 
примењује књижевнојезичку норму у вези 
са облицима речи у фреквентним 
примерима (укључујући и гласовне промене 
у вези са облицима речи);  разликује 
основне граматичке категорије (род, број, 

 
CJ.2.1.4.Одређује подврсте 
променљивих речи и њихове 
граматичке категорије; препознаје 
делове речи у вези с грађењемречи 
(префикс, творбену основу, суфикс) у 
једноставнијим примерима.  
 

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



падеж, глаголски облик); разликује просте 
речи    од твореница; гради реч према 
задатом значењу на основу постојећих 
творбених модела.  
 
 

 

 
CJ.1.1.5.именује врсте независних реченица 
према комуникативној функцији. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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.2.2.2. 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.3.2.1. Критички чита књижевна дела 
средње сложености из обавезног и 
изборног школског програма и пореди 
књижевна дела   
на основу жанра / врсте, теме, мотива, 
језичко-стилских обележја. 
 

 

 
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.2.2.3. У тумачењу књижевног дела на 
основу примера препознаје и 
књижевнотеоријски именује следеће 
елементе књижевне структуре: 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 

 
СЈ.3.2.2. У тумачењу књижевних дела 
из oбавезног и изборног школског 
програма укључује иманентне одлике 
(конвенције) књижевних и 
књижевнонаучних жанрова; уочава 
елементе књижевног дела који 
примарно припадају научном изразу 
илиизразу других уметности (нпр. 
сликарство, музика, позориште, филм) 
и анализира њихову улогу у сазнајној и 
естетској вредности књижевног дела.  
 



риму. 
 

 
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 
средстава; облици стиха,облици строфе 
(дистих, терцет и катрен); уочава риму и 
разликује везан и слободан стих. 
 
 

 
СЈ.2.2.4. Анализира издвојен проблем, 
идеју или поруку у дужем 
једноставнијем књижевном тексту из 
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.3.2.3. Самостално тумачи кључне 
језичке, естетске и структурне особине 
књижевног делаиз oбавезног и 
изборног школског програма; издваја, 
именује и тумачи основне елементе 
композиције књижевног дела (нпр. 
улогу рефрена); проналази, именује и 
анализира улогу језичко-стилских 
изражајних средстава у сложенијим 
примерима. 

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

 
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.  

 
СЈ.3.2.4. Анализира проблем, идеју или 
поруку у књижевном тексту средње 
сложености и ван обавезног школског 
програма (из књижевности за децу и 
младе) и уме да аргументује своје 
ставове на основу примарног текста 
и/или препоручене секундарне 
литературе; уочава везу између 
садржине, форме и језика књижевног 
дела и своја запажања илуструје 
примерима. 
 
 

 
СЈ.1.2.5.Редовно чита књижевна дела из 
обавезног школског програма, стичући 
читалачке навике; исказује свој естетски 
доживљај књижевног дела.  

  
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. 
 
 
 
 
 
 

                                                                     ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Основи ниво Средњи ниво Напредни ниво 

 
CJ.1.3.1. Говори јасно поштујући 
књижевнојезичку норму; течно и разговетно 
чита наглас књижевне и неуметничке 
текстове; препричава краћи једноставнији 
неуметнички текст без сажимања или са 
сажимањем. 
 

 
CJ.2.3.1. Уме да формулише своје 
мишљење и да га јавно искаже служећи 
се књижевним језиком; изражајно чита 
и казује једноставније 
књижевноуметничке текстове; 
препричава дужи једноставнији 
неуметнички текст без сажимања или са 
сажимањем.   
 

 
CJ.3.3.1. У званичним ситуацијама 
говори 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. 
 

 
CJ.1.3.2. Саставља говорени 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. 

 
CJ.2.3.2. Саставља сложенији говорени 
или писани текст служећи се писом, 
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 стварна или 
измишљена искуства, ликове или 
догађаје. 



 
CJ.1.3.3. Саставља разумљиву, граматички 
исправну реченицу; примењује правописну 
норму  у једноставним примерима и уме да се 
служи 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 којем тема, 
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, лични 
развој, естетски доживљај, забава…); 
парафразира их. 
 
 

 
СЈ.2.3.4. Чита дуже једноставније 
текстове (књижевноуметничке текстове, 
стручне и научнопопуларне текстове из 
области науке о језику и књижевности, 
текстове из медија) у различите сврхе 
(информисање, учење, лични развој, 
естетски доживљај, забава…); 
примењује шире стратегије читања 
(нпр. Трага за важним информацијама, 
повезује текст са претходним знањем, 
поставља питања и предвиђа током 
читања).  
 

 
СЈ.3.3.4.Чита текстове средње 
сложености (књижевноуметничке 
текстове, стручне и научнопопуларне 
текстове из области науке о језику и 
књижевности, текстове из медија) у 
различите сврхе (информисање, учење, 
лични развој, естетски доживљај, 
забава…); примењује стратегије 
читања у складу са жанром и током 
читања коригује своје закључке о 
значењу текста. 
 

 
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.2.3.5. 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.1.3.6. Критички промишља краћи 
једноставнији књижевни и неуметнички 
текст (нпр. износисвојстав: 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. 
 

  
СЈ.3.3.6. Критички промишља 
књижевни и неуметнички текст средње 
сложености  (нпр. Разликује 
објективну/веродостојну чињеницу од 
ауторове интерпретације). 
 

 

 

 


