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                                   БИРАЊЕ ЈАБУКА 

          Скоро цијели радни вијек сам провео помажући младима да уђу 

у свијет књижевног дјела, да разумију језичке законитости, да се што 

тачније, правилније и љепше изразе. То је било упорно трагање за 

начинима како најлакше и најсигурније доћи до спознаје, до усвајања 

знања, вјештина и навика са што мање труда. Исту наставну 

јединицу сам радио по неколико десетина пута и увијек сам понешто 

мијењао у нади да ће резултат рада бити бољи и никада нисам био 

сасвим задовољан урађеним и постигнутим! Личило ми је то на 

бирање само једне јабуке из препуне котарице. Како изабрати 

најљепшу, најсочнију, најједрију?! Коју год изабереш, чини ти се да су у 

котарици остале оне много вредније. Волио сам да чујем мишљење 

других о мом избору и да видим њихов избор, али професонална сујета 

нас је затварала у личне љуштуре и остављала нас да се сами носимо 

са својом муком, а мука је била вишеструка. Требало се борити и са 

наставним садржајима - како проникнути у све тајне књижевног 

текста и у логичке законитости језичких правила, а тек онда којим 

путем водити ученике до спознаје. 

            Силно сам се радовао када бих у неком методичком приручнику 

или часопису наишао на примјер обрађене наставне јединице па то 

упоређивао са својом праксом, истраживао предности и мане једног 

или другог приступа. Често сам био разочаран и у један и у други 

начин, али ми је то давало подстицаја за даља тражења. Ти су ми 

текстови били снажан мотив за даљи истраживачки и стваралачки 

напор. Због тога сам одлучио да резултате свог трагања објавим у 

књизи како бих другима пружио прилику да своју праксу упореде са 

мојом, да примијене оно што им се чини добрим и да се праве важни 

тамо гдје су њихова рјешења боља. Књига ће им бити прилика за 

критичко оцјењивање и мене и себе самих. Приручник једино не треба 

некритички одбацити јер су ученици радећи по њему постизали 

изванредне резултате на лингвистичким такмичењима, многи од њих 

су данас професори језика и књижевности, а неки и запажени 

књижевни ствараоци. Зато, драге колеге, критикујте, истражујте и 

даље усавршавајте наставни процес. Искрено ћу се радовати свакој 
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примјени понуђених рјешења, али и њиховој надоградњи или замјени 

бољим и ефикаснијим.  

          Све обрађене наставне јединице су из Наставног плана и 

програма Републике Српске за шести разред. Због чега баш за шести 

разред? Тај разред је граница између разредне и предметне наставе 

тако да приручник може послужити и наставницима разредне и 

предметне наставе. Наставни садржаји планирани за рад у шестом 

разреду представљају темељ, основу, базу цјелокупне наставе 

књижевности, језика и културе изражавања. Ту се ученици сусрећу са 

елементарним појмовима из свих књижевних родова, са свим врстама 

ријечи, њиховим облицима, процесима њиховог грађења и њиховим 

функцијама у реченици и  са скоро свим облицима изражавања. Ако 

успјешно не савладају ту проблематику, немају шта тражити у 

вишим разредима; а ако ту буду успјешни, у сљедећим разредима могу 

бити само бољи. Основни књижевно-теоријски појмови и језичке 

законитости се усвајају управо у шестом разреду, а онда се у 

сљедећим разредима са њима оперише као са темељним категоријама. 

Због тога је обнављању књижевно-теоријских појмова везаних за 

народну књижевност, епско и лирско дјело дато по десетак часова. 

„По јутру се дан познаје“ па се по успјеху у шестом може наслутити 

успјех не само у деветом разреду него и у средњој школи. 

          Све књижевне текстове сам анализирао по неколико десетина 

пута, али ни данас нисам сигуран да сам дошао до њихове суштине, до 

основне поруке и сржи њихове умјетничке вриједности, а поготову 

нисам сигуран да ли сам изабрао добар начин да ученике водим према 

тим порукама и вриједностима. Нисам сигуран да ли сам изабрао 

најбоље примјере на којима ће ученици најлакше и најједноставније 

схватити суштину језичких законитости, правила и класификација. 

Сигуран сам да су и текстови на којима се објашњавају законитости 

приповиједања, описивања и извјештавања могли бити садржајнији и 

са јаснијим порукама. Према томе ово је књига за дискусију и књига 

настала из сталних промјена и подложна сталним мијенама. 

 

            У Модричи, 27. јануар 2015. године  

                                       

                                                                                 Аутор 
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                                       КЊИЖЕВНОСТ    
Наставна јединица: 

       Народна басна: Лоза, срна и ловац  
             (особине басне, фабула, ликови, тема  и идеја, 

                       особине народне књижевности) 

Наставна тема: Народна књижевност 

Циљ часа: 

      а) Образовни: откривање особина басне као књижевне врсте и  

најосновнијих особина народне књижевности 

       б) Функционални: развијање способности   посматрања, 

издвајања, анализе,  повезивања,  закључивања 

        в) Васпитни: развијање осјећања захвалности и  поштовања за 

доброчинство 

Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

 Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван Стефановић, Светозар 

Личина и  Лука Шекара: Читанка за шести разред основне школе 

 Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 1 (један) 

                                        Структура часа  

1. Мотивација: Басне су кратке приче у којима су главне личности 

животиње и биљке са  особинама људи. Које сте басне до сада читали? 

Која је људска особина приписана  појединим животињама у баснама? 

(Лисици – лукавство, зецу – плашљивост, магарцу –  тврдоглавост, 

медвједу – трапавост, свињи – халапљивост...)  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо прочитати Народну басну: Лоза, 

срна и ловац. Наслов уписати на табли!  

3. Изражајно читање: Текст чита наставник. Посебно истаћи лозин 

пријекор и срнину  искреност самртничког кајања и   њену поруку!  

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања!  

5. Провјера доживљаја: Отворите Читанке на страни 10. и у  

 тексту басне пронађите двије реченице којим лоза прекоријева срну за 

начин на који јој враћа доброчинство! („То сам, срно, од тебе  и 

дочекала! Учувала ти живот, а ти моје перје брстиш и срце ми косиш, 

је ли?“) Пронаћи реченицу у којој срна изражава искрено кајање због 
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своје незахвалности своме доброчинитељу! („Овако ми и треба. И 

дабогда се сваком ономе догодило ко увриједио или пакостио својему 

добротвору!“)  

6. Анализа:  

а) Фабула: Сжето препричај фабулу (ток догађаја) у басни. 

б) Ликови: Којим ликовима можемо приписати сљедеће  особине: 

похлепу (ловцу), заштитништво (лози), незахвалност (срни), кајање 

(срни)?  

7. Синтеза: 
а) Тема: О чему се приповиједа у овој басни, која је    животна појава у 

њој приказана?  (Однос незахвалности   и захвалности за 

доброчинство.) 

б) Идеја:  Шта је поука или порука, основна мисао,  наравоученије ове 

басне? (Доброчинство других треба  враћати захвалношћу.) 

 в) Поента: Пронађите поенту ове басне, реченицу у којој је  садржана 

идеја. („Овако ми и треба. И дабогда се сваком ономе догодило ко 

увриједио или пакостио  свом  добротвору!“) 

 г) Народна књижевност: Срна и лоза је   народна басна. Ко је аутор у 

народној, а ко у умјетничкој књижевности? Шта изражава народна, а 

шта умјетничка књижевност?  Када и гдје је настајала народна 

књижевност? Ко су били аутори народних прича и пјесама у настанку, а 

ко у њиховом развоју? Како је народна књижевност преношена и 

чувана у срединама које нису познавале писмо? Ко је најзначајнији 

записивач народних прича и пјесама српског народа? Како дијелимо 

народну књижевност према облику? Како дијелимо народну поезију? 

Како дијелимо народну прозу? Које су врсте кратких народних 

умотворина?  (У народној  књижевности аутор је колектив, а 

умјетничкој појединац. Народна књижевност изражава  колективна 

схватања природе, друштва, човјека, а умјетничка индвидуална. 

Народна књижевност је настајала прије појаве писма и у срединама 

које нису познавале писмо. Аутори народних пјесама и прича су били у 

почетку даровити  појединци, а касније су народни пјевачи и  

приповједачи поједине дијелове изостављали, додавали или мијењали. 

Народна књижевност је преношена пјевањем и  причањем, "од уста до 

уста",  из краја у крај, с  генерације на генерацију, "с кољена на 

кољено“. Народна књижевност је у почетку   чувана само памћењем, а 

касније је записивана од  народних пјевача и приповједача. 
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Најзначајнији записивач народних пјесама и прича српског  народа је 

Вук Караџић. Народну књижевност према облику дијелимо на поезију 

(писана у облику стихова), прозу (писана у облику реченица) и кратке 

народне умотворине. Народну поезију дијелимо на епске пјесме 

(приповиједају опширно о догађајима и личностима) и лирске пјесме 

(исповиједају сажето емоције и мисли колектива). Народну прозу 

дијелимо на народне бајке (приповиједају опширно о борби човјека за 

првду, добро и истину против зла, неправде и натприродних сила 

мијешајући реално и фантастично), приповијетке (приповиједају 

опширно о реалним догађајима и личностима) и басне (приповиједају 

сажето дагађаје из живота животиња и биљака дајући им људске 

особине.) Врсте кратких народних умотворина су пословице (сажето 

исказују поруке и поуке из народно искуство), загонетке (сажете 

пјесничке слике са пренесеним значењем) и питалице (сажете, 

сликовите и духовите дијалошке поуке и поруке). 

8. Домаћи задатак:  
а) Објасни како су настале и шта значе ријечи:  виноград, брзонога, 

добротвор! 

б) Напиши што више глагола који значе говорити! 

    (Причати, казивати,  приповиједати,  брбљати, гунђати, звоцати, 

грактати, клицати, муцати,   брундати, сиктати,  дробити, 

мумљати, мрмљати,    мудровати, ћеретати, ћаскати..)  

9. Преглед записа на табли: 

                   Народна басна: Лоза, срна и ловац 

  а) Тема: Однос незахвалности и захвалности за   доброчинство. 

  б) Идеја: Доброчинство других треба враћати захвалношћу. 

  в) Поента: „Овако ми и треба. И дабогда се сваком ономе  

       догодило ко увриједио или  пакостио својему  добротвору.“ 

 

Наставна јединица: 

                 Народна басна: Во и миш 
             (особине басне, фабула, ликови, тема и идеја, 

                       особине народне књижевности) 

Наставна тема: Народна књижевност 

         Циљ часа: 
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          а) Образовни: откривање особина басне као књижевне врсте и 

најосновнијих особина народне књижевности 

           б) Функционални: развијање способности посматрања,  

издвајања, анализе, повезивања, закључивања 

           в) Васпитни: развијање осјећања поштовања према  људима без 

обзира на њихову величину и физичку  снагу 

Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања    

Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван Стефановић,   

Светозар Личина и Лука Шекара: Читанка за  шести разред основне 

школе 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 1 (један) 

                                         Структура часа  
1. Мотивација: Шта су басне? (Басне су кратке приче у којима су 

главне личности животиње и биљке са  особинама људи.) Које сте 

басне до сада читали? Која је људска особина приписана  појединим 

животињама у баснама: лисици (лукавство),  зецу (плашљивост), 

магарцу(тврдоглавост), медвједу (трапавост), свињи   

(халапљивост)...?  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо прочитати Народну басну: Во и 

миш,  басну о односу великог, силног и снажног и ситног, малог и 

нејаког.  Наслов уписати на табли!  

3. Изражајно читање: Текст чита наставник. Посебно истаћи  

надменост и уображеност вола и снискоходљивост миша!  

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања!  

5. Провјера доживљаја: Отворите Читанке на страни 13. и у  

тексту басне пронађите реченице којим во исказује своју снагу! („...ако 

само репом махнем, одлетјећеш мртав доврх појате.“ и „Од хиљаду 

такијех ништаваца нити се бојим да ми могу наудити, ни уздати да 

ми могу помоћи, но вуци се с мене док нијеси грдан!“)  Кад је миш 

спасио вола од сигурне смрти, во је промијенио своје мишљење о 

великим, снажним и силним и о малим и физички слабим. Пронађи 

реченицу којом то во исказује! („Тешко сваком силном и омраженом!“ 

6. Анализа:  

а) Фабула: Сжето препричај фабулу (ток догађаја) у басни! 
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б) Ликови: Којим ликовима можемо приписати сљедеће  особине: снагу 

(волу),  плашљивост  (мишу), умиљатост  (мишу), охолост (волу)... 

 в) Изражајно читање: Прочитати текст по улогама! Улоге: во, миш и 

наратор.  

7. Синтеза: 
а) Тема: О чему се приповиједа у овој басни, која је животна појава у 

њој приказана? (Однос снажних,  силних и охолих и нејаких, слабих и 

умиљатих.) 

б) Идеја:  Шта је поука или порука, основна мисао,  наравоученије ове 

басне?   (Никада се не зна ко ти у  животу   може бити од користи.) 

 в) Поента: Пронађите поенту ове басне, реченицу у којој је   садржана 

идеја! („Тешко сваком силном и  омраженом!“) 

 г) Народна књижевност:  Обновити основне особине народне  

књижевности!  Питања и одговори се налазе на 11. и 12. страници  

овога приручника.  

8. Домаћи задатак: Прочитати народну басну Мудвјед као пудар 

и одредити јој тему, идеју и поенту.   
9. Преглед записа на табли: 

                            Народна басна: Во и миш 

а) Тема: Однос снажних, силних и охолих и нејаких, слабих  

    и умиљатих 

 б) Идеја: Никада се не зна ко ти у животу може бити од  

     користи 

  в) Поента: „Тешко сваком  силном и омраженом!“   

 

Наставна јединица: 

Народна приповијетка: Еро с онога свијета 
  (тема, идеја, фабула и  ликови,  особине народне књижевности) 

Наставна тема: Народна књижевност 

Циљ часа: 

       а) Образовни: уочавање  и формулисање теме, идеје, особина 

ликова и особина народне књижевности 

        б) Функционални: развијање способности посматрања, 

издвајања, анализе,  повезивања, упоређивања и закључивања 

        в) Васпитни: развијање поштовања према мудрости,   

досјетљивости и сналажљивости 
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Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван    Стефановић,  

Светозар Личина и  Лука Шекара:  Читанка за шести разред основне 

школе 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 2 (два) 

                                       Структура часа  

1. Мотивација: Ако становника Модриче зовемо Модричани, како 

ћемо звати становнике Бање Луке, Приједора, Добоја, Бијељине, 

Зворника, Сарајева, Требиња? (Бањолучанин, Приједорчани, Добојлија, 

Бијељинци, Зворничанин, Сарајлије, Требињци.) Како зовемо становнике 

Херцеговине? (Херцеговци.) Херцеговци у народу имају још једно име -  

Еро. У народним причама Ери су дате особине изузетно мудрог, 

сналажљивог, досјетљивог и духовитог човјека. Шта значи израз да је 

неко „отишао на онај свијет“? (Да је умро.)   

2. Истицање циља часа: У једној народној причи Еро се  представио 

као човјек који долази са оног свијета, из свијета мртвих. Прочитаћемо 

ту причу да видимо због чега се Еро тако представио. Наслов написати 

на табли!  

3. Изражајно читање: Текст чита наставник. Посебно обратити  

 пажњу на боју гласа при читању дијалога!  

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања!  

5. Провјера доживљаја: Шта је Туркиња послала Муји на онај свијет и 

због чега? (Сав новац да се не мучи.) Шта је Турчин послао Муји на 

онај свијет и због чега? (Коња да не иде пјешке.) Шта је Еро 

захваљујући својој сналажљивости и досјетљивости  и наивности и 

празновјерју Туркиње и Турчина добио за себе? (Добио је новац и 

коња.)  

6. Анализа:  
 а) Тема: Очигледно је да је тема приповијетке однос људских  особина. 

Којих особина? Које особине има Еро,  а које Турчин  и Туркиња? На 

основу одговора на ова питања формулиши  тему приповијетке! (Однос 

мудрости,   сналажљивости и   досјетљивости наспрам наивности и 

празновјерју.)  
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 б) Идеја: У сукобу мудрости, сналажљивости и  досјетљивости, а  

сиромаштва на једној страни  и  наивности и празновјерја, а   богатства 

на другој страни ко  побјеђује? (Побјеђује мудрост,  сналажљивост и 

досјетљивост.)  Шта је онда основна идеја приповијетке?  Шта је 

основна  мисао, порука или поука  народног  приповиједача? 

(Сиромашни само мудрошћу,  сналажљивошћу и досјетљивошћу могу 

побиједити  богате и силне.“Ум царује, а снага кладе  ваља.“)  

 в) Поента: Пронађи у тексту поенту,  реченицу у којој је садржана 

идеја (поука, порука, основна мисао)  приповијетке, реченицу у којој и 

сам Турчин признаје да га је Еро надмудрио. („Ти си Муји послала 

новаца да  купи каве и духана, а ја сам му послао и коња,  да не иде  

пјешице.“) 

в) Особине ликова: Које су основне особине Ере, Туркиње  и Турчина? 

(Еро мудар,    сналажљив и досјетљив;  Туркиња празновјерна и 

наивна; Турчин снажан и силан  а  наиван.)  

7. Синтеза:  
а) Народна књижевност: Обновити основне особине народне   

књижевности! Питања и одговори се налазе на 11. и 12.  страници  

овога приручника. 

б) Изражајно читање по улогама: Подијелити улоге:  Еро, Туркиња, 

Турчин, воденичар и наратор са задатком да при читању бојом гласа 

истакну особине  ликова.  

8. Домаћи задатак: 
а) Ако је буквик простор обрастао буквама, како ћемо   звати простор 

на коме расту борови, вишње, шљиве,   брезе, храстови, церови, липе...? 

 б) Ако је воденичар човјек који ради у воденици, како зовемо људе 

који раде у винограду, врту, лугу,   шуми, млину, ковачници, пекари...? 

9. Преглед записа на табли: 

              Народна приповијетка: Еро с онога свијета  
а) Тема: Мудрост, сналажљивост и досјетљивост наспрам  

наивности и празновјерја. 

б) Идеја: Сиромашни само мудрошћу, сналажљивошћу и  

досјетљивошћу могу   побиједити богате и силне.“Ум  царује, а снага 

кладе  ваља“) 

в) Поента: „Ти си Муји послала новаца да купи каве и духана, а јасам 

му послао и коња,   да не  иде пјешице.“ 
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г) Особине ликова: Еро мудар, сналажљив и досјетљив;  Туркиња 

празновјерна и наивна;    Турчин  снажан и   силан а наиван... 

 

Наставна јединица: 

Народна приповијетка: Дјевојка цара надмудрила  
(тема, идеја, фабула и  ликови,   особине народне књижевности) 

Наставна тема: Народна књижевност 

Циљ часа: 
       а) Образовни: уочавање  и формулисање теме, идеје и  особина 

ликова, особине народне књижевности 

       б)Функционални: развијање способности анализе  посматрања, 

издвајања, повезивања, упоређивања и  закључивања 

       в) Васпитни: развијање поштовања према мудрости, 

досјетљивости, сналажљивости и солидарности  са слабим и 

сиромашним  

Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања  

Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван Стефановић,                     

Светозар Личина и  Лука Шекара: Читанка за  шести разред основне 

школe 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 2(два) 

                                     Структура часа  

1. Мотивација: Цар се обично постаје насљеђем. „Од оца је сину 

остануло“, каже народна пјесма. Како се постаје царицом?  (Удајом за 

цара.) Која  би требало да буде главна особина цара: снага, храброст, 

мудрост, дарежљивост, сналажљивост...? (Мудрост.) Због чега мудрост 

треба да буде главна особина цара? (Због тога што он управља 

народом и државом.)   

2. Истицање циља часа: Данас ћемо прочитати једну народну         

приповијетку о томе како је једна обична и то веома сиромашна 

дјевојка из народа надмудрила цара. Наслов написати на табли!  

3. Изражајно читање: Текст чита наставник. Посебно обратити  

пажњу на боју гласа при читању дијалога између цара са једне 

дјевојчиног оца и дјевојке са друге стране!  



18 
 

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања!   

5. Провјера доживљаја: Колико је пута дјевојка надмудрила  

цара?  (Шест пута.) Набројте свих шест дјевојчиних мудрости! (1. На 

захтјев да из варених јаја излеже пилиће, сије варен боб. 2. На 

тражење да од повијесма лана учини једра за брод, тражи да јој цар 

од малог ивера направи кудељу и вретено 3. На тражење да чашицом 

пресека море, тражи од цара да литром ступе затисне све изворе и 

језера. 4. На питање шта се најдаље може чути, одговара да се  

најдаље чују гром и лаж. 5. На питање колико вриједи царева брада, 

одговара да царева брада вриједи три добре љетње кише. 6. Кад је цар 

потјерао од куће, дјевојка уз његов потпис да из двора може понијети 

оно што јој је најдраже, понесе цара.)  

6. Анализа:  
 а) Тема: Очигледно је да је тема приповијетке однос људских   

особина. Којих особина? Које особине има цар,   а које дјевојка? (Тема 

је однос снаге, богатства и власти  на једној и    сиромаштва, 

мудрости, досјетљивости на другој страни.)  

б) Идеја: У сукобу снаге, богатства и власти на једној и сиромаштва, 

мудрости, досјетљивости и сналажљивости   на другој страни шта 

побјеђује? (Побјеђује мудрост,  сналажљивост и досјетљивост.)  Шта 

је онда основна  идеја приповијетке? Шта је основна  мисао, порука или 

поука народног приповиједача? (Сиромашни само  мудрошћу, 

сналажљивошћу и досјетљивошћу могу побиједити богате и 

силне.“Ум царује, а снага  кладе   ваља“)  

 в) Поента: Пронађи у тексту поенту,  реченицу у којој је   садржана 

идеја (поука, порука, основна мисао),  реченицу у којој и сам цар 

признаје да га  је дјевојка надмудрила. („Цар,      видећи то, пољуби је и 

поврате је опет у царски двор.“)  

в) Особине ликова: Које су основне особине цара, а које дјевојке?  (Цар 

је силан, богат, самовољан, осион...   Дјевојка је сиромашна,  мудра,  

сналажљива,  досјетљива...) Шта је дјевојку научило  мудрости? 

Пронађи одговор у тексту приповијетке! („Бог је њу умудрио и  наша 

јадна сиромаштина.“)  

7. Синтеза: 
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а) Народна књижевност: Обновити основне особине народне 

књижевности! Питања и одговори се налазе на 11. и 12.  страници  

овога приручника.  

8. Преглед записа на табли: 
            Народна приповијетка: Дјевојка цара надмудрила  
а) Тема: Однос снаге, богатства и власти на једној и сиромаштва, 

мудрости, досјетљивости и  сналажљивости на другој страни  

б)Идеја: Сиромашни само мудрошћу, сналажљивошћу и  

досјетљивошћу могу побиједити богате и силне.“Ум царује, а снага  

кладе  ваља.“ 

в) Поента: „Цар, видећи то, пољуби је и поврате је опет у царски 

двор.“ 

 

Наставна јединица: 

        Народна лирска пјесма: Српска дјевојка 
      (тема, идеја и  поента, физички и духовни портрет,  

       словенска антитеза и особине народне књижевности) 

Наставна тема: Народна књижевност 

 Циљ часа: 

         а) Образовни: уочавање и формулисање теме, идеје и  поенте, 

усвајање појмова физички и духовни портрет и словенска антитеза, 

обнављање особина  народне  књижевности  

          б) Функционални: развијање способности  посматрања, 

издвајања, анализе,  повезивања,  упоређивања и  закључивања 

            в) Васпитни: развијање поштовања према патријахалном  

васпитању дјевојака, њиховој  скромности и стидљивости 

Тип часа: комбинацација обраде, обнављања  и вјежбања 

Облик рада: фронтални 

Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван Стефановић,  Светозар 

Личина и  Лука Шекара: Читанка за  шести разред основне школе 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 1 (један) 

                                    Структура часа  

1. Мотивација: Напиши које особине код дјевојака највише цијениш, 

на примјер: љепоту очи, косе, лица, стаса;   скромност, стидљивост, 

марљивост, радиност,  послушност, рјечитост, повученост, 
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духовитост,  храброст... Пет-шест ученика читају и образлажу свој  

избор особина.  

2. Истицање циља часа: Из народне лирске пјесме Српска дјевојка 

видјећемо које је особине дјевојака народ највише цијенио. Наслов 

пишемо на табли.  

3. Изражајно читање: Текст чита наставник. Посебно истиче питање, 

негативан и позитиван одговор у словенској антитези.  

4. Психолошка пауза:  Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања!  

5. Провјера доживљаја:  Отворите Читанке на страни 36. и пронађите 

стихове у којима    је описан спољашњи (физички) портрет дјевојке 

Милице. („У Милице дуге трепавице /  прекриле јој румен' јагодице, / 

јагодице и бијело лице.“) Свој унутрашњи (духовни)  портрет је 

најљепше приказала сама Милица одговором на питање осталих 

дјевојка „ил' си луда, ил'    одвише мудра.“ Нађите и прочитајте тај 

Миличин одговор! ( „Нит' сам луда, нит' одвише  мудра, / нит' вила – 

да збијам облаке, / већ ђевојка  - да гледам преда се.“)  

6. Анализа:  
 а) Тема, идеја и поента: Шта је тема пјесме Српска  дјевојка, шта је 

предмет приказивања, о чему се у пјесми пјева, која је животна појава у 

њој приказана?  (Патријахална љепота   српске дјевојке.) Шта је идеја, 

порука народног пјевача, основна мисао у пјесми?  (Љепота    српске 

дјевојке је у у њеном  патријахалном васпитању, у њеној скромности и   

стидљивости.)  Пронађите поенту, стих у коме је најпотпуније 

садржана  идеја пјесме.! („већ  ђевојка – да  гледам преда се.“) 

 б) Физички и духовни портрет: Пронађи стихове у којима  је 

најпотпуније дат физички (спољашњи)  портрет српске дјевојке, 

односно народни идеал физичке љепоте! („У Милице дуге  трепавице /  

прекриле јој румен' јагодице, /  јагодице и бијело лице.“) Пронађи 

стихове у којима је  најпотпуније изражена духовна (унутрашња) 

љепота  српске дјевојке, односно народни идеал те љепоте!  („Нит' сам 

луда, нит' одвише  мудра, / нит' вила – да  збијам облаке, / већ ђевојка  - 

да гледам преда се.“) 

  в) Словенска антитеза: Словенска антитеза је језичко изражајно 

средство, народно поређење које се састоји од три дијела: питања, 

негативног одговора и позитивног   одговора. Пронађи у пјесми те 

дијелове словенске антитезе! (Питање: „Ој, Милице, наша другарице / 
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ил' си    луда, ил' одвише мудра, /  те све гледаш у зелену траву, а не 

гледаш с нама у облаке, / ђе се  муње вију по облаку?“  Негативан 

одговор:  „Нит' сам луда, нит' одвише мудра, / нит' вила     – да збијам 

облаке“ Позитиван одговор: „већ ђевојка  - да гледам преда се.“)  

7. Синтеза:  
а) Народна књижевност: Обновити основне особине народне 

књижевности! Питања и одговори се налазе на 11. и 12. страници  овога 

приручника. 

б) Изражајно читање: Обиљежити паузе: Г- цезура, послије четири 

слога;  Т- основна,   послије десетог  слога, на крају стиха; # - велика, 

на крају строфе! Два-три ученика прочитају  пјесму у цјелини.  

8. Домаћи задатак: Научити напамет словенску антитезу, од  

 „Ој, Милице, наша другарице,“ до краја пјесме.  

9. Преглед записа на табли: 

                     Народна лирска пјесма: Српска дјевојка  

а) Тема: Патријахална љепота српске дјевојке 

б) Идеја: Љепота српске дјевојке је у у њеном    патријахалном 

васпитању, у њеној скромности  и  стидљивости  

в) Поента: „већ  ђевојка – да  гледам преда се.“) 

 

Наставна јединица:  

       Народна епска пјесма: Женидба Душанова 
 (тема и идеја, фабула и  ликови, особине народне књижевности) 

Наставна тема: Народна књижевност 

Циљ часа: 
      а) Образовни: уочавање тока догађаја и особина ликова, 

формулисање теме и идеје, основне одлике народне књижевности 

       б) Функционални: развијање способности посматрања, 

издвајања, анализе, повезивања,  упоређивања и закључивања 

        в) Васпитни: развијање осјећања припадности  породици  и 

народу  и осјећања дужности према    њима 

Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног, групног и  индивидуалног 

Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван Стефановић, Светозар 

Личина и  Лука Шекара: Читанка  за шести разред основне школе 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке  
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Број часова: 2 (два) 

                                      Структура часа  

1. Мотивација: Ко су стриц, ујак, синовац, сестрић и нећак? (Стриц је 

очев брат, ујак је мајчин брат, синовац је братов син, а сестрић или 

нећак  је син од сестре.) Ко је српски  цар Стјепан? (Српски цар 

Стјепан је српски цар Душан Силни. За вријеме његове владавине 

Србија је била на врхунцу своје економске, политичке и војне моћи.)  

2. Истицање циља часа: Народна епска пјесма Женидба Душанова 

приповиједа о женидби српског цар Стјепана (цара Душана Силног) 

лијепом Латинком Роксандом. Цар Душан је кренуо по дјевојку у град  

Леђан са дванаест хиљада сватова.  У сватове није позвао своје 

сестриће јер је то тражио латински краљ Михаило под изговором да 

воле вино и да су у пићу кавгаџије. Сестрићи су бринули да се у туђини 

ујаку не догоди штогод лоше па одлуче да најмлађег Милоша пошаљу у 

сватове тако што ће се маскирати у бугарског чобанина па да се ујаку 

нађе у невољи.  

3. Изражајно читање: Текст чита наставник. Посебно истаћи   

драматичност дијалога између Цара Душана и његовог сестрића 

Милоша кога ујак не препознаје!  

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици  среде 

утиске послије читања.   

5. Провјера доживљаја: Нико од дванаест хиљада сватова није био 

спреман изаћи умјесто цара Душана на мегдан (двобој) краљевом 

заточнику. Ко се једино нашао цару у невољи?  (Царев сестрић Милош 

прерушен у бугарског чобанина.) Како гласи наставак народне 

пословице „Нека свога...“? ( „... и у гори вука.“) Доврши народну 

пословицу „ Тешко свуда...“ („... своме без својега.“)  

6. Анализа: Одјељење подијелити  на пет група и свакој групи дати 

посебан задатак. Групе раде уз помоћ наставника, његових додатних  

питања и инструкција. Задаци групама: 

  а) 1. група: Својим ријечима формулиши тему и идеју и из пјесме 

издвој поенту!  

  б) 2. група: Из фабуле издвој четири најдраматичнија догођаја у 

којима Милош спашава свог ујака! Поред сваког догађаја испиши стих 

којим цар Душан одобрава Милошу да га заступа! 

 в) 3. група: Напиши пет-шест реченица о лику Милоша Војиновића – 

његовом изгледу и поступцима! 
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  г) 4. група: У дијелу пјесме од „Ако Бог да те познаш Роксанду“ до 

краја подвуци све епитете   као битну одредницу  стила  народног 

пјевача и одреди њихову функцију! 

  д) 5. група:  Напиши шта изражава народна књижевност, када је и гдје 

настајала, ко су били њени аутори, како је преношена, а како чувана, 

како је дијелимо по облику, које књижевне  врсте спадају у поезију, 

које у прозу, а које у кратке народне умотворине, шта исповиједају  

лирске пјесме, а о чему приповиједају епске пјесме, бајке, приповијетке 

и басне и које су одлике кратких народних умотворина!  По један 

ученик из сваке групе чита рјешења задатака, а остали ученици заједно 

са наставником по потреби коригују и допуњавају одговоре. Коначна 

рјешења требала би имати приближно овакав садржај:   

а) 1. група:  Тема: Помоћ у невољи својим најближим Идеја: Дужност 

нам је помоћи најближим када су у невољи. Поента: „Тешко свуда 

своме без својега!“ 

 б) 2. група:  Четири најдраматичнија догођаја у композицији   фабуле:  

-Милош се бори са заточником. („Јест  слободно, ал' није  

 прилике!“) -Милош прескаче три коња. („Јест слободно, моје драго 

д'јете!“ -Милош гађа јабуку. („Јест слободно, мој рођени синко!“)  -

Милош препознаје Роксанду. („Иди, иди, моје   драго д'јете!“) 

 в) 3. група: Милоша Војиновића прерушеног у бугарско  чобанче   нико 

не препознаје, мисле  да је неко ко је   пристао уз сватове  ради комада 

хљеба бијелога и чаше  вина црвенога. Не дају ни  вино њему ни зоб 

коњу, али то Милош узима не питајући  никога. Најнеприличнији од 

свих сватова изводи подвиге за које нико од  сватова нема храбрости и 

доказује да се јунаци не мјере по   одијелу и оружју  већ по храбрости,  

срчаности,      вјештини, досјетљивости и сналажљивости.  Милош ће 

се тек  пред дјевојкама показати у правом сјају: „Сину Милош у  пољу  

зелену / као јарко иза горе  сунце.“  

 г) 4. група:  Епитети: поље широко, бугарску шубару,  злаћане ковче, 

пољу зелену, јарко сунце, зеленој трави,  ситан бисер, драго камење, 

л'јепе ђевојке, зелену траву,  свил'не рукаве, ситан бисер, драго камење 

(истичу младалачку љепоту и Милошеву и  дјевојака) кићени  чауши, 

кићени сватови (истичу љепоту сватова) мили  ујаче, мили   нећаче 

(истичу блискост односа сестрића и ујака).  
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7. Синтеза:Народна књижевност: Обновити основне  особине народне 

књижевности! Питања и одговори се налазе на 11. и 12. страници  овога 

приручника.  

8. Домаћи задатак: Научити напамет стихове којима цар Душан    

благосиља свог нећака, од  „Та ти ли си, дијете    Милошу!“ до краја! 

 9. Преглед записа на табли: 

       Народна епска пјесма: Женидба Душанова 

  а) Тема: Помоћ у невољи својим најближим 

  б) Идеја: Дужност нам је помагати својим најближим 

  в) Поента: „Тешко свуда своме без својега!“ 

НАПОМЕНА: На првом часу групе уз помоћ наставника завршавају 

рад на задацима, а на другом часу по један ученик из сваке групе чита 

забиљешке, а остали ученици заједно са наставником исправљају и 

допуњују. 

 

Наставна јединица:  

           Народна епска пјесма: Свети Саво  
                  (фабула и ликови, тема и  идеја) 

Наставна тема: Народна књижевност 

Циљ часа: 

      а) Образовни: формулисање теме и идеје, уочавање особина ликова 

и облика  казивања 

      б) Функционални: развијање способност посматрања,  издвајања, 

анализе, повезивања,   упоређивања и  закључивања 

      в) Васпитни: развијање родољубља и поштовања  према  мудрости 

владања државом и  народом 

 Тип часа: комбинацација обраде, обнављања  и    вјежбања 

 Облик рада:комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

 Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван  Стефановић,  

Светозар Личина и Лука Шекара: Читнка за шести разред основне 

школе 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке    методе 

Број часова: 2 (два) 

                                   Структура часа  

1. Мотивација: Свети Сава је школска слава. Чиме је то  Свети Сава 

заслужио? (Свети Сава је оснивач српских школа и утемељивач српске 
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културе и писмености.) Које су још заслуге Светог Саве за српски 

народ и његову државу? (Свети Сава је оснивач самосталне Српске 

православне цркве, првих болница, музеја, библиотека и сликарских 

галерија по манастирима.) Гдје су почивале мошти Светог Саве? (У 

манастиру Милешева код Пријепоља.) Шта се догодило са моштима 

Светог Саве? (Синан-паша је Савине мошти 10. маја 1595. године 

спалио на Врачару у Београду да би спријечио ширење његовог култа у 

народу.) Шта се данас налази на Врачару, мјесту  у Београду гдје су 

спаљене Савине мошти? (Налази се Храм Светог Саве, највећи 

православни храм на Балкану.) Како се звао отац Светог Саве? (Стеван 

Немања.) По чему је значајан Стеван Немања? (Стеван Немања је 

оснивач српске државе и српских манастира Студеница и  Хиландар.) 

2. Истицање циља часа: О Светом Сави су испјеване многе  

народне и умјетничке пјесме и испричано и написано велики број 

народних и умјетничких прича у којима се славе његов светачки живот, 

бесмртно дјело, неисцрпна мудрост и дубока љубав према своме 

народу. Данас ћемо прочитати епску народну пјесму Свети Саво. 

Наслов написати на табли! Да би боље разумјели пјесму, требате знати 

значење сљедећи ријечи: наџак – врста буздована (оружја) са 

оштрицом на једној и чекићем на другој страни, рахт – коњска 

опрема, литурђија – литургија – служба Божија, похарчити – 

потрошити, расути, кал – блато, калдрма – пут поплочан каменом, 

кљаст, кљакав – сакат у руку или ногу, бабо – отац, грош – стари 

сребрни новац, дукат – стари ковани златни новац, Вилиндар – 

Хиландар – српски манастир на планини Атос, Светој гори у Грчкој, 

задужбина Савиног оца Стефана Немање, оснивача српске државе.  

3. Изражајно читање: Текст чита наставник. Посебно истаћи заслуге 

Стефана Немање за српски народ и државу и благослов господе 

хришћанске!  

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања!   

5. Провјера доживљаја: На које манастире је Стефан Немања 

потрошио благо? (На Хиландар, Студеницу и Милешевку.) Објаснити 

ученицима да је Стефан Њемања подигао Хиландар и Студеницу, а да 

је Милешеву подигао Стефанов унук краљ Владислав, син Стефана 

Првовјенчаног, а да је народни пјевач приписао Стефану Немањи.  

Коме је за душу намијенио Стефан Немања подигнуте манастире? ( 
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Хиландар – себи, Студеницу – мајци, Милешеву – сину Сави.) На шта је 

Стефан Немања потрошио остатак блага? (На зидање по калу калдрма и 

по водама ћуприја и дијелећи кљасту и слијепу.) На шта Немања није 

трошио благо? (На наџаке, буздоване, сабље, бојна копља и коњску 

опрему.) Шта се из овога може закључити о владавини Стефана 

Немање? ( Стефан Немања је био мудар владар.)  

6. Анализа:  
а) Тема и идеја: Шта је онда тема, о чему пјева пјесме Свети Сава? 

(Тема пјесме Свети Сава  је мудрост владања државом и народом.) 

Шта је идеја, порука пјесме Свети Сава?  (Порука пјесме Свети Сава 

је да добар владар мора бити у служби свога народа.)  Дио пјесме у 

коме је најпотпуније исказана идеја садржан је у стиховима којима 

господа  хришћанска благосиља Стефана Немању. У  коме стиху је 

поента? („Што гођ рекли, код  Бога се  стекло!“) 

 б) Особине лика: Стефан Немања је био мудар и хуман  владар, 

поштује своју родбину, није био ратоборан и више је држао до душе 

него до тијела. Одјељење подијелити у пет група и свакој дати задатак 

да у пјесми пронађе доказе за по једну Немањину особину: 

 - Мудар владар – народно благо троши на манастире, друмове и 

мостове, хуман владар – помагао је кљаста и слијепа, поштује своју 

родбину – подиже задужбине мајци и сину Сави, није био ратоборан – 

не троши новац на наџаке, буздоване, сабље, бојна копља и коњску 

опрему, више држи до душе него до тијела – све што рâдū рâдū ради 

душе. 

   в) Облици казивања: Једног ученика задужити да чита текст који 

говори приповједач, другога текст који говори господа хришћанска, а 

трећега текст који говори Свети Сава.   Закључити да је пјесма 

испјевана у облику дијалога у коме преовладава монолог Светог Саве. 

Приповједачу и господи хришћанској припада по осам стихова (свега 

шеснаест), а Светом Сави тридесет шест стихова, тако да се пјесма 

може сматрати Савиним   монологом о мудрости владања, његова 

похвала оцу Стефану.  

 г) Изражајно читање: Изражајно прочитати пјесму по  улогама! 

7. Синтеза:  Народна књижевност: Обновити основне особине  народне 

књижевности! Питања и одговори се налазе на 11. и 12.      страници  

овога приручника.  
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8. Домаћи задатак: Научити напамет благослов господе  

хришћанске од „У глас викну господа хришћанска“ до краја     

пјесме „Што гођ рекли, код  Бога се  стекло!“  

9. Преглед записа на табли: 
       Народна епска пјесма: Свети Сава 

       Тема: Мудрост владања државом и народом 

       Идеја: Добар владар мора бити у служби свога народа. 

       Поента: „Што гођ рекли, код  Бога се  стекло!“ 

 НАПОМЕНА: На првом часу извршити мотивацију, прочитати 

пјесму, провјерити        доживљај и формулисати тему и идеју и дати 

домаћи задатак! Други час почети рецитовањем напамет наученог 

одломка па наставити обнављањем теме и идеје, анализом особина 

ликова и  облике казивања, обнављањем основних особина народне 

књижевности и завршити изражајним читањем пјесме по улогама! 

 

Наставна јединица: 

 Народна пјесма: Цар Лазар и царица Милица  
(тема и  идеја, композиција фабуле, ликови, облици казивања,      

        језичка средства,  особине народне књижевности) 

Наставна тема: Народна књижевност 

Циљ часа: 

      а) Образовни: формулисање теме  и идеје, уочавање композиције 

фабуле и особина ликова, распознавање  облика казивања и језичких 

средстава, обнављање особина народне књижевности 

       б) Функционални: развијање способности посматрања,  

издвајања, анализе,  повезивања,   упоређивања и  закључивања 

        в) Васпитни: развијање патриотских осјећања 

 Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и  вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног, групног и  индивидуалног 

 Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван Стефановић,  

Светозар Личина и  Лука Шекара: Читанка за шести разред  основне 

школе 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке 

Број часова: 2 (два) 

                                        Структура часа  
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1. Мотивација: Када и гдје се догодила Косовска битка? (На Видовдан, 

у уторак 28. јуна 1389. године на Газиместану, Косово поље близу 

Приштине. Ко се сукобио у тој бици?(Српска и турска војска.) Ко је 

предводио српску, а ко турску војску? (Српску војску је предводио цар 

Лазар, а турску цар Мурат.) У бици су оба цара погинула. Ко је убио 

турског цара Мурата? (Српски витез Милош Обилић.) Како се звала 

жена цара Лазара? (Царица Милица.) Према народној пјесми у 

Косовској бици је учествовао отац царице Милице Богдан Југовић и 

његових девет синова, девет брата царице Милице. Царица Милица је 

молила цара Лазара да јој остави бар једног брата да не иде у Бој на 

Косово.  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо прочитати  народну епску пјесму 

Цар Лазар и царица Милица у којој се приповиједа како је царица 

Милица молила да бар један брат остане са њом у двору и не иде у Бој 

на Косово. Наслов написати на табли. Објаснити значење мање 

познатих ријечи: алај – гомила, скуп, група, барјак – застава, крсташ 

барјак –застава са знаком крста, алат – коњ риђожуте длаке, једек – 

парадни коњ, кулаш – коњ жућкастосиве длаке, лабуд – коњ бијел као 

лабуд.  

3. Изражајно читање: Пјесму чита наставник. Обратити посебну 

пажњу на изражајно читање дијалога царице Милице са царем Лазаром 

и браћом!   

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања!  

5. Провјера доживљаја: Којим ријечима је царица Милица почињала 

молбу сваком појединачно од деветорице браће?  („О мој брате, Бошко 

Југовићу, / цар је тебе мени поклонио, / да не идеш у Бој на Косово“ – 

само је мијењала имена браће.) Колико је пута царица Милица 

изговорила ову молбу? (Девет брата – девет пута.) Како је почињао 

одговор сваког од деветеро браће? („Иди, сестро, на бијелу кулу, / а ја 

ти се не бих повратио...“) Сва Миличина браћа на Косово иду са истим 

циљем. Пронађи стихове који казују због чега Југовићи иду на Косово! 

( „... за крст часни крвцу прољевати / и за своју вјеру умријети.“) 

Колико је пута Крушевац тога јутра чуо ове стихове? (Девет браће – 

девет пута.) О чему свједочи понављање ових стихова? (О одлучности 

да се брани вјера, отаџбина и слобода.) Ту одлучност нису имали само 

витезови него и слуге. Докажи ову тврдњу! (Слуга Голубан не хтје 
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послушати цара Лазара да остане у Крушевцу, већ и он оде на Косово.) 

6. Анализа: Одјељење подијелити на пет група. Првој групи  

дати задатак да формулише тему и идеју, другој да одреди композицију 

фабуле, трећој да групише ликове по друштвеном статусу, четврој да 

издвоји дијалоге и описе, а петој сталне епитете. По завршетку рада 

фронтално провјерити и по потреби кориговати рјешења. 

 а) Тема и идеја: На основу свега до сада реченог закључи шта  је тема 

и идеја ове пјесме и у којим стиховима је њена поента!  (Тема: 

Одлучности да се брани вјера, отаџбина и слобода. Идеја: Дужност 

сваког човјека је да брани своју вјеру, отаџбину и слободу.  Поента: „... 

за   крст часни крвцу прољевати / и за своју вјеру умријети.“) 

 б) Композиција фабуле: Пронаћи стихове у којима су садржани заплет, 

кулминација, перипетија и расплет! (Заплет: „Иди, сејо, на бијелу кулу, 

/ а ја ти се не бих  повратио...“  Кулминација: „Кад то виђе царица 

Милица, / она паде на камен студени...“ Перипетија:  „... узе госпу на 

бијеле руке, / однесе је на танану кулу...“  Расплет: „... већ се  врати до  

коња лабуда, / посједе га, оде на Косово.“)  

 в) Ликови: На основу друштвеног положаја разврстај све ликове у три 

групе! (1. група –  владарска породица: цар Лазар и царица Милица, 2. 

група -  племићи и витезови: браћа царице Милице, 3. група – слуге: 

слуга Голубан.) 

 г) Облици казивања:  У читанци са стране обиљежи дијалоге и пронађи 

једини опис у пјесми  и подвуци га! (Дијалози: први -  царица Милица и 

цар Лазар, други – царица Милица и  Бошко Југовићу, трећи – царица 

Милица и Војин Југовићу, четврти – цар Лазар и слуга Голубан. Опис – 

барјака Бошка Југовића: „... пред њима је Бошко Југовићу / на алату 

вас у   чистом злату, / крсташ га је барјак поклопио, / побратиме до 

коња алата: / на барјаку од   злата јабука, / из јабуке од злата 

крстови, / од крстова златне ките висе, те куцају Бошка  по 

плећима.“)   

 д) Језичка средства: Подвући у пјесми све сталне епитете и издвојити 

шта је све у пјесми  бијело и шта је све од злата! (Мила браћа, бојно 

копље, чисто злато, крсташ барјак, крст   часни, суво злато, Косово 

равно, камен студени, вјерна слуга, танана кула; бијели двор, дан, кула, 

руке, лице; златна круна, јабука, крстови, ките) 



30 
 

7. Синтеза: Народна књижевност: Обновити основне особине   народне 

књижевности! Питања и одговори се налазе на 11. и 12.  страници  

овога приручника. 

8. Домаћи задатак: Научити напамет опис барјака Бошка Југовића и 

његов одговор сестри.  

9. Преглед записа на табли: 
 Народна епска пјесма: Цар Лазар и царица Милица 

а) Тема: Одлучности да се брани вјера, отаџбина и слобода 

      б) Идеја: Дужност сваког човјека је да брани своју вјеру, отаџбину 

и слободу 

       в)  Поента: „... за крст часни крвцу прољевати / и за своју вјеру 

умријети.“) 

НАПОМЕНА: На првом часу извршити мотивацију, прочитати пјесму, 

провјерити доживљај, формулисати тему и идеју и дати домаћи 

задатак! Други час почети рецитовањем напамет научених одломака па 

наставити анализу и извршити синтезу!  

 

Наставна јединица: 

                Ахмед Хромаџић: Водени цвјетови  
                           (тема, идеја и  особине бајке)  

Наставна тема: Епско дјело 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: уочавање  и формулисање теме, идеје и  особина 

бајки 

       б) Функционални: развијање способности посматрања,  

издвајања, анализе,  повезивања, упоређивања  закључивања 

        в) Васпитни: развијање љубави према стваралаштву  и љепоти 

 Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и  вјежбања  

 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

 Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван  Стефановић,  

Светозар Личина и Лука Шекара: Читанка за  шести разред  основне 

школе 

 Наставне методе: комбинација текст и дијалошке  методе 

Број часова: 2 (два) 

                                     Структура часа  
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1. Мотивација: По чему препознајемо бајке као књижевну врсту? 

(Бајке приповиједају о борби  човјека са натприродним силама и о 

побједи добра и правде над злом и неправдом мијешајући могуће и 

фантастичне догађаје и личности.) Које фантастичне личности 

срећемо у бајкама? (Змајеве, виле, аждаје, патуљке, вјештице, 

вампире...) Које чаробне предмете срећемо у бајкама? (Чаробно 

огледалце, штап, прут, летећи ћилим, чизме од седам миља, златне 

јабуке...) Које сте бајке до сада читали? (Црвенкапица, Пепељуга, 

Сњежана и седам патуљака, Аждаја и царев син, Чардак ни на небу ни 

на земљи...)   

2. Истицање циља часа:  Данас ћемо анализирати још једну бајку. 

Написао је познати бошњачки писац за дјецу Ахмет    Хромаџић, а 

бајка се зове Водени цвјетови. Наслов написати на   табли!  

3. Изражајно читање: Текст чита наставник. Посебно обратити пажњу 

на боју гласа при читању дијелова у којима се врши трансформација из 

реалног у фантастично!   

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања.   

5. Провјера доживљаја: Колико су пута цвјетови у језеру и околини 

мијењали боју? (Седам пута.) У којим бојама су се    цвјетови 

појављивали у прва три дана? (У црвеној, плавој и жутој.)  Из чега су 

се појављивали цвјетови? (Из тајанственог  сјемена које су из 

непознатих крајева доносили галебови у     кљуновима.) Шта су били 

услови да се цвјетови појаве у различитим бојама и да мијењају боје 

цијеле околине? (Вода и свјетлост.) Из чега се, дакле, јавила чаробна 

љепота бајке која се  зове живот? (Из тајанственог сјемена у игри  

свјетлости и  воде.)  

 6. Анализа:  
а) Тема: О чему се, према томе, приповиједа у бајци Водени  цвјетови, 

шта је њена тема?    (Рађање   чаробне љепоте   живота.)  

б) Идеја: Шта је идеја, порука бајке? Из чега се рађа  чаробна љепота 

живота? (Чаробна љепота живота се   рађа  из тајанственог сјемена у 

игри свјетлости и воде.) 

в) Особине бајке:  

     - Вријеме вршења радње: Када се догађа оно што је испричано у 

бајци?  (Вријеме је неодређено.) Пронађите дио реченице у коме се 
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прецизно каже да је вријеме збивања  неодређено! („Једном давно, 

тако давно да је тешко погодити када...“) 

      - Мјесто вршења радње: На којој планини и на коме језеру се догађа 

бајка? (Мјесто  вршења радње је неодређено.) Пронађите дио реченице 

којим је тачно речено да је мјесто збивања бајке неодређено! („... на 

врху непознате планине, на непознатом  језеру.“) 

      - Фантастични догађаји: Који су све догађаји у овој бајци 

фантастични? (Седам појава  водених цвјетова исте боје и седам 

промјена боје у околини језера у складу са бојом    цвјетова.) 

     - Фантастични предмети: Из којих су се фантастичних (чаробних) 

предмета рађале бајке?   (Из сјемена које су галебови у кљуновима 

доносили са непознатог мјеста и језерских  магли  која су околину 

језера бојиле бојом цвјетова.) 

      - Персонификација: Персонификација је давање особина живога 

неживоме.  Она је једно од основних језичких средстава у бајкама. 

Пажљиво прочитајте бајку и издвојте све  персонификације и у њима 

подвуците које се особине људи (с двије линије) и чему приписују ( 

једном линијом)! („... огледали  се црни борови...“  „... и вода и шума их   

дочекаше  тишином...“ „... а многи планински цвјетови још су 

спавали.“ „... очи  знатижељног и   шароликог шумског цвијећа.“ „И 

биљке и жабе које су уплашено  извиривале из својих склоништа.“ „... 

уплашише се звијезде....“ „Тако се роди и друга   бајка.“ „Тако се роди 

и трећа бајка“ „И сваког дана се рађала по једна бајка.“) 

7. Синтеза: Особине бајки: Бајке приповиједају о борби добра и зла, 

правде и неправде,  човјека са натприродним силама - мијешајући 

реалне (стварне, могуће) и фантастичне (нестварне,  измишљене) 

догађаје, личности и предмете. Вук  Караџић их зове женске приче о 

ономе што не може бити. (Чардак  ни на небу ни на земљи,  Аждаја и 

царев син,  Немушти језик)  

8. Домаћи задатак: 

  а) Нацртати планинско језеро, његову околину и водене цвјетове 

у једној од седам боја! 

 9. Преглед записа на табли: 

                Ахмет Хромаџић: Водени цвјетови      
 а) Тема: Тајанствено рађање чаробне љепоте живота 
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 б) Идеја: Чаробна  љепота живота се  рађа  из тајанственог сјемена 

у игри свјетлости и воде 

НАПОМЕНА: На првом часу извршити мотивацију, прочитати бајку, 

провјерити доживљај, одредити тему и идеју и дати домаћи задатак. 

Други час почети изложбом ученичких цртежа и разговором о њима па 

наставити анализом стилских особина бајки и завршити синтезом тих 

особина. 

 

Наставна јединица:  

                  Бранко Ћопић: Поход на Мјесец 
(тема, идеја, фабула, ликови, облици казивања и пјеснички језик)  

Наставна тема: Епско дјело 

Циљ часа: 

      а) Образовни: уочавање тока догађаја и особина ликова, 

формулисање теме  и идеје 

       б) Функционални: развијање способности  посматрања,  

издвајања, анализе, повезивања, упоређивања и закључивања 

        в) Васпитни: развијање жеље за сновима и  маштањем 

 Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и  вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног, групног и   индивидуалног 

 Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван   Стефановић, 

Светозар Личина и Лука Шекара: Читанка за  шести разред основне 

школе 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке и  методе писаних 

радова 

Број часова: 2 (два) 

                                      Структура часа 

 1. Мотивација: Којом ријечју можемо замијенити ријеч поход у 

изразу поход на Мјесец ? (Пут.) Зна ли неко шта је Нил Амстрон, 

амерички косманаут, рекао када је први пут у историји човјечанства 

стао на Мјесец?  („Ово је мали корак за човјека, а велики корак за 

човјечанство.“)  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо прочитати како је Бранко Ћопић у 

дјетињству организовао поход на Мјесец. Наслов уписати на табли! 

Објаснити значење мање познатих ријечи: грабље – средство за 

сакупљање сијена, покошене и осушене траве за исхрану стоке, 
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самарџија – човјек који прави самаре, направе које се стављају коњима 

на леђа да се на њих прчвршћује терет који се на коњима преноси, 

парип – силан коњ, кљусе – стари ислужени коњ, кењац – магарац, 

сивоња – во сиве длаке!  

3. Изражајно читање: Текст чита наставник. Посебно истаћи 

срдачност и пријатељство између дједа Рада и самарџије Петрака и 

дјечакову занесеност мјесечевом свјетлошћу!  

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања!  

5. Провјера доживљаја: Чиме је дјечак Баја био опсједнут? 

(Мјесецом.) Шта је силно желио?  (Да докучи Мјесец.) Ко је са дјечаком 

пошао у поход на   Мјесец? (Самарџија Петрак.) Чиме су се наоружали 

ловци на Мјесец? (Грабљама.)  

6. Анализа: Одјељење подијелити на шест група и свакој групи дати 

посебан задатак! Пазити да група која је на претходном часу радила  

задатак Писац и дјело на овоме ради Тему и идеју итд. тако да на шест 

књижевних текстова свака група ради различит задатак! Групе раде уз 

помоћ наставника, додатних питања и инструкција. Задаци групама:  

а) 1. група: Писац и дјело (Пронаћи и написати гдје је рођен  Бранко 

Ћопић, о чему је највише  писао и која су му   најпознатија дјела!)  б) 2. 

група: Тема и идеја (У Походу на Мјесец Ћопић приповиједа о љепоти 

маште и снова потреби да се оне чувају кроз цио живот. Напиши о томе 

три-четири  реченице!) 

 в) 3. група: Фабула (Сажето у пет-шест реченица препричај ток 

догађаја!) 

 г) 4. група: Ликови (Напиши четири-пет реченица о  особинама и 

међусобним односима ликова!) 

 д) 5. група:  Описи (У три-четири  реченице опиши простор Ћопићевог 

дјетињства!)  

  ђ) 6. група:  Пјеснички језик  (Напиши у чему се огледа  сликовитост, 

а у чему хумор Ћопићевог језика!)  

          По један ученик из сваке групе чита забиљешке, а остали заједно 

са наставником исправљају и допуњују. Коначна верзија забиљешки 

требала би орјентационо да  садржи сљедећа запажања: а) Писац и 

дјело: Бранко Ћопић (1915 - 1984) је рођен у селу   Хашанима под 

планином  Грмеч. У пјесмама,  приповијеткама и романима са много 

љубави и топло   хумора слика свијет свог дјетињства и живот својих   
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Крајишника. Најпознатија су му дјела Башта сљезове   боје (збирка 

приповиједака), Орлови рано лете, Глуви   барут и Осма офанзива 

(романи).  

  б) Тема и идеја: Поход на Мјесец је приповијетка из збирке  Башта 

сљезове боје. У њој се  сукобљавају љепота и  разиграност дјечије 

маште и снова и строге забране у  свакодневном животу. Изазов 

далеког, тајанственог и  непознатог снажно мами дјечака. Да све то 

докучи и   истражи, спутавају га они који су везани за живот без  

маште и снова. 

 в) Фабула:  Баја је пуну слободу да лута и истражује добијао  тек кад 

у јесен дође дједов побратим, стари самарџија Петрак. Лутао је тада 

кроз поља, њиве, шуме и између  врба дуж потока до старе воденице. 

Једну вече је упитао  Петрака да ли се Мјесец може  докучити   

грабљама.  Насупрот противљењу дједа Рада дјечак и самарџија крену 

грабљама у лов на Мјесеца. Кад су се попели на први, Мјесец је већ био 

на другом бријегу. Вратили су  се кући увјерени да се Мјесец препао од 

њих и побјегао.  Дјечак је цијелу ноћ у сну ловио Мјесец. 

 г) Ликови: Баја је знатижељан и маштовит дјечак. Дјед Раде  

разумије унукову радозналост,  али се брине за њега, зато га спутава у 

његовим истраживачким подухватима.  Петрак   у потпуности 

схвата дјечака па се и сам са њим   упушта у необичну авантуру да 

улове Мјесец. Дједови су толико међусобно блиски да без имало увреде 

један  другог ословљавају  са парипе, кењац, кљусе, сивоњо...  Све то 

ствара  топле, блиске и срдачне односе међу  њима. 

 д) Описи: Простор у коме Баја одраста је изазован и  тајанствен. 

Над ријеком су врбе, а у води   „свјетлуцави   рибљи рој“. Испод 

„нашушуреног гаја“ је скривена стара   воденица. Шуме  су испуњене 

густим љескаром и   гранатим кестеновима. Увече је над тим 

бљештав и  тајанствен Мјесец. Све то даје крила машти. 

  ђ) Пјеснички језик:  Ћопићево приповиједање је сликовито  и 

проткано благим хумором. Рибе у потоку су   „свјетлуцав рибљи рој“, 

мјесец је „тајанствен и нијем,   златопера риба“, а  његова свјетлост 

у ноћи је „бљештав  пожар“. Хумор Ћопић гради на замјени обичног              

неуобичајеним. Тако се у лов на Мјесец иде грабљама, сиједе главе се 

ословљавају са  „парипе, кењче, сивоњо и   кљусе“, а мајка из сна сина 

буди тако што му  „пришије  двије-три  вруће уз образ“.  
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7. Синтеза: Епско дјело:  О чему приповиједа епско дјело? Шта су 

тема, идеја, поента? Шта је фабула и шта чини њену композицију? Шта 

су ликови и како их дијелимо? Шта су мотиви и како их дијелимо 

према облику казивања? Шта је пјеснички језик, које су његове 

особине? Шта су стилске фигуре и шта се њима постиже? Шта су 

епитет, ономатопеја, персонификација, хипербола, компарација и 

словенска антитеза? Наведи примјере за све стилске фигуре! (Епско 

дјело приповиједа опширно о догађајима, личностима и проблемима 

живљења.  Тема је животна појава у дјелу приказана, предмет 

приказивања, оно што се приказује. Идеја је основна мисао у дјелу 

исказана, пишчев став према теми, његова  порука или поука. Поента 

је слика или мисао у којој је садржана идеја.  Фабула  је начин повезивања 

догађаја. Композицију  фабуле чини: експозиција - упознавање са 

мјестом, временом и ликовима, заплет - сукоб ликова или у ликовима, 

кулминација - врхунац сукоба, тренутак ишчекивања  разрјешења 

сукоба, перипетија - преокрет у радњи, расплет - разрјешење сукоба и 

епилог  - завршна слика. Ликови (јунаци, личности) су носиоци 

тема и идеја, радње и фабуле. Ликови могу бити: главни и 

споредни, позитивни и негативни, реални и фантастични…  

Мотиви су  најмање тематске јединице. Мотиви по облику 

казивања могу бити: наративни  - причање догађаја, 

дескриптивни - опис изгледа лика - портрет,  унутрашњег 

простора - ентеријер, спољашњег  простора – екстеријер, 

предјела - пејзаж, дијалошки - разговор личности и монолошки - 

исказивање мисли и осјећања једне  личности.. Пјеснички језик је 

језик књижевног дјела. Особине пјесничког језика су: 

конкретност - сликовитост, емоционалност  – осјећајност,  

ритмичност – музикалност, хармоничност – склад слике, 

осјећања и ритма.)  Стилске фигуре су језичка изражајна 

средства, стилски поступци , којима се постиже конкретност, 

емоционалност, ритмичност и хармоничност пјесничког језика: 

епитет, ономатопеја, персонификација, хипербола, 

компарација, словенска антитеза… Епитет означава битну 

особину најчешће описним придјевом у функцији 

атрибута.("Сиво, суморно небо...“)  Ономатопеја  је опонашање 

звукова. ("И цврчи цврчак на чвору црне смрче...“) 

Персонификација  је давање особина живог неживом.(„Ливада 
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крај реке сања..." ) Хипербола је преувеличавање.( "Из копита 

жива ватра сева…“) Компарација је поређење по сличности. 

Компарација се састоји из три дијела: предмет који се пореди, 

предмет са којим се пореди и заједничка особина на основу које 

се врши поређење. („Сину Милош у пољу зелену као јарко иза 

горе сунце.“) Словенска антитеза је народно поређење које се 

састоји од три дијела: питања, негативног одговора и позитивног  

одговора. ( „Ој, Милице, наша другарице / ил' си    луда, ил' одвише 

мудра, /  те све гледаш у зелену траву, а  не гледаш с нама у облаке, / ђе 

се  муње вију по облаку?“ – питање „Нит' сам луда, нит' одвише мудра, 

/ нит' вила     – да збијам облаке“ – негативан одговор  „већ ђевојка  -  

да гледам преда се.“ позитиван одговор.  

8. Домаћи задатак: По сјећању са часа напиши цјеловит  

приказ Ћопићеве приче Поход на  Мјесец! 

 9. Преглед записа на табли: 

                             Бранко Ћопић: Поход на Мјесец 

а) Тема: Разиграност дјечије маште и строге забране 

б) Идеја: Треба дјецу пустити да маштају и истражују 

НАПОМЕНА: На првом часу групе уз помоћ наставника завршавају 

рад на задацима, а на другом часу по један ученик из сваке групе чита 

забиљешке, а остали ученици заједно са наставником исправљају и 

допуњују. 

 

Наставна јединица:  

            Петар Кочић: Гроб Слатке Душе 
 (тема, идеја, фабула, ликови, облици казивања и пјеснички језик) 

Наставна тема: Епско дјело 

Циљ часа: 
      а) Образовни: уочавање тока догађаја и особина ликова, 

формулисање теме  и идеје 

       б) Функционални: развијање способности посматрања,  

издвајања, анализе,  повезивања, упоређивања и закључивања 

         в) Васпитни: развијање осјећања правичности, солидарности и 

хуманизма 

Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 
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Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван Стефановић,  Светозар 

Личина и Лука Шекара: Читанка за шести разред  основне школе 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке и методе  писаних 

радова 

Број часова: 2 (два) 

                                      Структура часа 

 1. Мотивација: Људи често добијају надимке по неким својим 

особинама Брзи, Лаки, Плави, Мали, Црни... На које би особине 

упућивао надимак Слатка Душа? (На мирна, тиха, повучена, мека, 

солидарна, хумана, душевна, слатка... човјека.) Како би се људи 

требали односити према таквом човјеку? (С пуно пажње, љубави и 

разумијевања.) Бисте ли вољели у свом комшилуку имати таквог 

човјека? (Ко не би волио имати у комшилуку таквог човјека!) 

 2. Истицање циља часа: Данас ћемо прочитати и анализирати причу о 

једном човјеку који се звао Мијо, а он је свакога звао слатком душом и 

њега је свако звао Слатка Душа. Приповијетку је написао Петар Кочић, 

а зове се Гроб Слатке Душе. Наслов написати на табли. Да би 

потпуније разумјели приповијетку, требате знати значење ријечи 

спахија. Спахија је био власник великог посједа на коме су радили 

кметови, подизали себи куће и воћњаке и спахији и држави давали 

значајни дио приноса са земље. Уколико није био задовољан 

приносима које даје кмет, спахија му је у сваком тренутку могао узети 

и кућу и земљу и дати другом кмету.  

3. Изражајно читање: Текст чита наставник. Посебно истаћи топлоту 

којом наратор говори о Мији и локализме у приповједачеву говору. 

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања!  

5. Провјера доживљаја: Шта је било са многобројном Мијином 

родбине? (Изгинула за вријеме буне против туђинске власти.) Ко је 

Мији од многобројне родбине једино остао? (Унук Столе.) Ко је Мији 

одузео дједовину: земљу, шуму, воћњаке и кућу? (Спахија, а жандари 

га протјерали са његове дједовине.) Ко је Мији помогао да у једној 

долиници направи себи колибицу? (Село.)  Мијо је обишао све судове у 

земљи. Шта је тражио да му судови врате? (Дједовину: шуму, земљу, 

воћњаке и кућу.) Шта се Мији догодило прије него је нашао правду? 

(Помела је њега и унука мећава.) Ко је и мртвог Мију опљачкао? (Поп 

узе 10 форинти за опијело, а кнез 15 форинти сасу у царску касу.) 



39 
 

 6. Анализа: Одјељење подијелити на шест група и свакој групи дати 

посебан задатак. Пазити да група која је на претходном часу радила  

задатак Писац и дјело на овоме ради Тему и идеју итд. тако да на шест 

књижевних текстова свака група ради различит задатак. Групе раде уз 

помоћ наставника, додатна питања и инструкције. Задаци групама: 

 а) 1. група: Писац и дјело (Пронаћи и написати гдје је рођен Петар 

Кочић о чему је највише   писао и која су му најпознатија дјела!)  

 б) 2. група: Тема и идеја (У приповијеци Гроб Слатке Душе Кочић  

приповиједа о односу феудалних господара и државе према кметовима. 

Напиши о томе три- четири реченица!) 

 в) 3. група: Фабула (Сажето у десетак реченица препричај ток 

догађаја!) 

 г) 4. група: Ликови (Напиши седам-осам реченица о особинама и 

судбини старца Мије!) 

  д) 5. група:  Описи (У четири-пет  реченица опиши простор у коме 

живе Кочићеви јунаци и његов утицај на њих!)  

 ђ) 6. група:  Пјеснички језик  (Напиши три-четири реченице о томе ко 

и како казује причу о  Мији!)  

        По један ученик из сваке групе чита забиљешке, а остали заједно 

са наставником   исправљају и допуњују. Коначна верзија забиљешки 

требала би орјентационо да  садржи сљедећа запажања: а) Писац и 

дјело: Петар Кочић (1877 – 1916) је рођен у селу Стричићима на 

планини Змијање у  Крајини. У приповијеткама и драмама слика 

тежак живот својих Крајишника у борби са   туђинском влашћу и 

суровом природом. Најпознатије приповијетке су му: Гроб Слатке  

Душе, Јаблан, Кроз маглу, Кроз мећаву и Вуков гај и драма Јазавац пред 

судом. 

  б) Тема и идеја: Гроб Слатке Душе је приповијетка о односу 

феудалних господара (спахија) и  државе према кметовима. Тај однос 

је лишен било каквог хуманизма и разумијевања. Кмет    је добар само 

док спахије и држава имају користи од њега.  О старим, немоћним и  

усамљеним кметовима нико не брине осим њихових комшија и сусједа. 

 в) Фабула:  Мији је сва породица изгинула у буни против туђинске 

власти. Остао му је само унук Столе. Старац није могао обрађивати 

земљу и давати приход спахији и држави. Због тога га спахија  уз 

помоћ суда и жандара прогони са земље коју су стољећима обрађивали  

његови преци.  Село му је подигло колибицу и давало хране колико је ко    
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могао. Мијо је узалудно обишао све судове у земљи тражећи да му 

врате његову земљу, шуму, воћњаке и кућу. Продао је и једину кравицу 

да прикупи трошак за пут цару у Беч. На повратку са пијаце мећава је 

помела и њега и унука Столета. Село им је подигло биљег. 

г) Ликови: Самохраном Мији су спахија и држава узели све што су 

подизали, чували и обрађевали његови  преци. Старац је тражио 

правду, али правде за кмета нигдје није било.   Прије је нашао смрт 

него правду. Село је схватало ту неправду, али је исправити нису 

могли. Помагали су га како и колико су могли, а Мијо им је враћао 

љубављу, пажњом и савјетом. За свакога је имао разумијевање, лијепу 

и топлу ријеч и свакога је звао слатком душом, а он сам је био заиста 

слатка душа према сваком.  

  д) Описи: Крајишке планине су истовремено и лијепе и сурове. 

Поносно се високо дижу, али су љета на њима врела и сушна, а зиме 

оштре и сњеговите. Таква природа обликује и људе немирне, горопадне 

и тврдоглаве. Ријетко је ту срести мирна, тиха, повучена и питома 

човјека. Зато је Мијо својом меком и топлом, слатком душом одудара 

од свих. 

ђ) Пјеснички језик:  Кочић приповиједа живо и занимљиво. Причу о 

Мији казује Мијин  комшија Дуле који га је искрено и дубоко волио, 

поштовао и сажалијевао. Зато је његово казивање људски искрено и 

топло. Дуле прича о свом Мији како неком њему најдражим и 

најближим просто, једноставно и искрено на чистом народном говору 

Крајишника.  

7. Синтеза: Епско дјело: Обновити особине и структуру епског дјела на 

основу питања и одговора датих на 36. и 37. страници овог приручника.   

 8. Домаћи задатак: По сјећању са часа напиши цјеловит приказ 

Кочићеве приповијетке Гроб Слатке Душе 

9. Преглед записа на табли: 

                        Петар Кочић: Гроб Слатке Душе 

а) Тема: Однос феудалних господара и државе према кметовима  

 б) Идеја: У односу феудалаца према кметовима нема ничег људског. 

в) Поента: „Нашли смо двадесет пет воринти. Десет поп узе себи за 

опијело, а петнаест  однесе кнез суду и сасу у царску кесу.“ ( И од 

мртвог кмета отимају.) 

НАПОМЕНА: На првом часу групе уз помоћ наставника завршавају 

рад на задацима, а на  другом часу по један ученик из сваке групе чита 
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забиљешке, а остали ученици  заједно са наставником исправљају и 

допуњују. 

 

Наставна јединица:  

             Милован Глишић: Прва бразда 
    (фабула, ликови, тема и  идеја, облици казивања и језик) 

Наставна тема: Епско дјело 

Циљ часа: 
       а) Образовни: формулисање теме и идеје, уочавање тока догађаја 

и особина  ликова                                

       б) Функционални: развијање способности посматрања, 

издвајања, анализе, повезивања, упоређивања и закључивања 

        в) Васпитни: развијање љубави и поштовања за складне 

породичне односе 

 Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

 Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван Стефановић, Светозар 

Личина и  Лука Шекара: Читанка за шести разред основне школе 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке и методе писаних 

радова 

Број часова: 2 (два) 

                                              Структура часа  

1. Мотивација: Шта је бразда? (Траг у њиви који оставља плуг док оре, 

припрема њиву за  сјетву.) Данас се њиве ору тракторима, а чиме су 

некад њиве оране? (Некад се орало воловима   и ралом.) Орање 

воловима и ралом био је најтежи и најважнији сеоски посао. Најтежи 

зато     што је требала јака рука да држи рало и господари снажним 

воловима, а најважнији зато, ако  се не узоре и не посије, неће се имати 

чиме породица прехранити. Дјечаци су постајали момци   када су сами 

могли њиву орати и на тај начин породицу хранити. 

2. Истицање циља часа: Данас ћемо прочитати приповијетку о тој 

првој бразди Милована Глишића Прва бразда. Наслов написати на 

табли!  

3. Изражајно читање: Текст чита наставник и посебно бојом гласа 

истиче емоционалност  дијалога Мионе и Душанке и Мионе и Огњена. 
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4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања!  

5. Провјера доживљаја: Због чега је Миона заплакала када је видјела 

Огњена да оре? (Од  радости и среће – „сузе радоснице.“) Када је 

послије мужевљеве смрти Миона први пут  запјевала?  (Када је њен син 

Огње почео да оре.) Блискост односа у породици и међусобну    љубав 

најљепше исказују деминутиви – умањенице (дјечица, вајдица...) и 

хипокористици –  ријечи од мила (ђешо, сеја, брале...)  Пронаћи све 

деминутиве – прва група на 28, а друга на  29. страници. (Дјечица, 

вајдица, торбица, браздица,погачица, чутурица.)  Како гласе  

хипокористици од ријечи дјед, баба, ујак, стриц, тетка, медвјед, зец, 

лисица? (Дека, бака, ујко,  стрико, теја, медо, зеко, лија.)  

6. Анализа: Одјељење подијелити на шест група и свакој групи дати 

посебан задатак. Пазити да група која је на претходном часу радила  

задатак Писац и дјело на овоме ради Тему и идеју итд. тако да на шест 

књижевних текстова свака група ради различит задатак. Групе раде уз 

помоћ наставника, додатна питања и инструкције. Задаци групама: 

  а) 1. група: Писац и дјело (Пронаћи и написати гдје је и када рођен 

Милован Глишић, о чему  је највише  писао и која су му најпознатија 

дјела!)  

 б) 2. група: Тема и идеја (У Првој бразди Глишић приповиједа о 

љепоти породичне слоге и љубави и жртвовању мајке за очување куће 

и породице. Напиши о томе три-четири  реченица!) 

 в) 3. група: Фабула (Сажето у десетак реченица препричај ток 

догађаја!) 

 г) 4. група: Ликови (Напиши четири-пет реченица о особинама и 

међусобним односима  ликова!) 

д) 5. група:  Описи (У три-четири  реченица опиши животну средину 

Глишићевих јунака!)  

 ђ) 6. група:  Пјеснички језик  ( Напиши у три-четири реченице чиме се 

одликује  Глишићев   језик и језик његових јунака!)  

           По један ученик из сваке групе чита забиљешке, а остали 

ученици заједно са  наставником исправљају и допуњују. Коначна 

верзија забиљешки требала би орјентационо  да садржи сљедећа 

запажања: 

 а) Писац и дјело: Милован Глишић ( 1847 – 1908)  је рођен у Ваљеву. У 

својим  дјелима,  првенствено приповијеткама, је са много љубави 
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сликао живот на селу. Прва бразда је  једна од његових најљепших 

приповиједака о сеоском животу. 

 б) Тема и идеја: Прва бразда је прича о породичној слози и љубави, о 

жртвовању за кућу,   земљу и породицу са јасном поруком да се и 

најтежи послови могу савладати када се то  силно жели и хоће, када 

постоји породична слога и љубав. Самохрана мајка живи и жртвује  се 

за земљу, кућу и дјецу, а дјеца јој то враћају на најљепши начин – 

вредноћом и  љубављу. Село јој се диви и помаже колико то може. То 

је идилична слика породичне  слоге пажње и љубави на селу. 

  в) Фабула: Сибин је храбро погинуо у рату. Миона, његова жена,  се 

није хтјела преудати већ   је сама радила земљу и подизала дјецу. 

Родбина је помагала колико је могла, а највише   дјевер Јеленко. Сви су 

јој се дивили. Једино су јој замјерили што је дјецу дала у школу,  

умјесто да их остави кући да јој буду од помоћи. Није хтјела да јој 

дјеца остану слијепа код очију. Једном је, враћајући се из чаршије, 

срела Душанку како нешто носи у торбици.  Рече јој да је то ручак 

Огњену који је отишао на њиву да оре. Узе од кћери торбицу и сама  

оде на њиву. Кад је видјела Огњена како оре, њеној радости није било 

краја. Потекле су јој  сузе радоснице. Њена кућа је добила момка, 

радника, домаћина. Враћала се кући пјевушећи неку веселу пјесмицу. 

 г) Ликови: Миону је најљепше окарактерисао стари Јездимир 

ријечима: „Муж – жена“.  Заиста, сви и најтежи сељачки послови су 

пали на њена нејака женска плећа, али она их је  прихватила, а да се 

никоме није пожалила. Сељаци су њеним примјером прекоријевали своје 

жене када се мало улијене. Све је жртвовала за срећу своје дјеце. Због 

тога су јој се  сви дивили и поштовали је, а највише њена дјеца. Огњен 

је да би помогао мајци већ у  петнаестој почео да оре, Душанка је у 

тринаестој радила све кућне послове као  каква „матора редуша“, а 

Сенадин је са девет година чувао овце и јагањце. Мајци је било  пуно 

срце кад их погледа . „Тићи моји лепи!“ често је шаптала. 

 д) Описи: Простор у коме се одвија радња Прве бразде је србијанско 

село. То је простор рада  и  реда, љубави и слоге. То су које се највише 

сеја цијене и поштују и по којима се људи вреднују. Ради се много и 

напорно, али се и у резултатима рада ужива искрено и дубоко. 

ђ) Пјеснички језик: Глишић о селу и породичним односима у њему 

приповиједа са много топлине и љубави. Ту су дјеца дјечица, дјевер 

ђешо, брат брале, сестра селе... И све друго у томе амбијенту је 
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некако мало и симпатично торбица, погачица, чутурица, браздица, 

њивица, вајдица, песмица, детић... Међусобну љубав чланови породице  

испољавају у отвореном и срдачном дијалогу, а најпотпуније  Миона на 

крају  приповијетке у дубоком и искреном монологу, монологу у коме је 

отворила своје срце и душу. 

7. Синтеза: Епско дјело: Обновити особине и структуру епског дјела на 

основу питања и одговора датих на 36. и 37. страници овог приручника.  

8. Домаћи задатак: Написати код кући писмени приказ свих елемената 

приповијетке! 

 9. Преглед записа на табли: 

                       Милован Глишић: Прва бразда 

Тема: Породична љубав и слога 

Идеја: Породична љубав и слога су услов за истинску људску срећу 

Поента: „Дошла је кући певушећи неку веселу песмицу.“ 

НАПОМЕНА: На првом часу групе уз помоћ наставника почињу рад 

на задацима и настављају    код куће, а на другом часу по један ученик 

из сваке групе чита забиљешке, а остали ученици  заједно са 

наставником исправљају и допуњују. 

 

Наставна јединица:  

                     Исак Самоковлија: Дјечак Арон 
    (фабула, ликови, тема и  идеја, облици казивања и језик) 

Наставна тема: Епско дјело 

      Циљ часа: 

            а) Образовни: уочавање тока догађаја и особина ликова, 

формулисање теме  и идеје 

            б) Функционални: развијање способности посматрања, 

издвајања, анализе, повезивања, упоређивања и закључивања 

             в) Васпитни: развијање љубави према животињама и њиховој 

заштити 

Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван Стефановић, Светозар 

Личина и  Лука Шекара: Читанка за шести разред основне школе 

 Наставне методе: комбинација текст и дијалошке и методе писаних 

радова 
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Број часова: 2 (два) 

                               Структура часа  

1. Мотивација: За коју животињу кажемо да је најбољи човјеков 

пријатељ? (За пса.) Коју смо причу у овој школској години читали у 

којој је показано да је пас заиста најбољи човјеков пријатељ? (Стеван 

Булајић: Кумбак.) Ко од вас има кућног љубимца и кога? Које су ваше 

обавезе према кућном љубимцу? 

 2. Истицање циља часа: Данас ћемо прочитати причу о једном 

дјечаку и напуштеном псу. Причу Дјечак Арон је написао Исак 

Самоковлија, јеврејски писац из Горажда из прве половине двадесетог 

вијека. Наслов уписати на табли!  

 3. Изражајно читање: Текст чита наставник. Посебно истаћи 

емоционалност Ароновог односа према псу и мајке према дјечаку.  

 4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања! 

 5. Провјера доживљаја: Због чега се Арон сажалио на пса?  (Због 

тога што је био повријеђен и напуштен.) Због чега мајка није 

дозвољавала Арону да псето пази и храни код куће? (Због тога што су 

и сами били сиромашни и тешко живјели.) Чиме је Арон успио 

измолити мајчину сагласност да псето остане код њих? (Упорношћу и 

сузама.) 

 6. Анализа: Одјељење подијелити на шест група и свакој групи дати 

посебан задатак. Пазити да група која је на претходном часу радила  

задатак Писац и дјело на овоме ради Тему и идеју итд. тако да на шест 

књижевних текстова свака група ради различит задатак. Групе раде уз 

помоћ наставника, додатна питања и инструкције. Задаци групама: 

 а) 1. група: Писац и дјело (Пронаћи и написати гдје је рођен Исак 

Самоковлија, о чему је највише писао и која су му најпознатија дјела!)  

б) 2. група: Тема и идеја (У причи Дјечак Арон се говори о односу дјеце 

према напуштеним и   повријеђеним животињама. Напиши о томе 

односу три-четири реченице!) 

в) 3. група: Фабула (Сажето у седам-осам реченица препричај ток 

догађаја!) 

г) 4. група: Ликови (Напиши пет-шест реченица о пажљивости и 

упорности дјечака Арона!) 

 д) 5. група:  Описи (У пет-шест  реченица опиши средину у којој живи 

Арон!)  
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 ђ) 6. група:  Пјеснички језик  (Напиши три-четири реченице о 

емоционалности пјесничког   језика Исака Самоковлије!) По један 

ученик из сваке групе чита забиљешке, а остали заједно са наставником 

исправљају и допуњују. Коначна верзија забиљешки требала би 

орјентационо да  садржи сљедећа запажања: 

     а) Писац и дјело: Исак Самоковлија (1889 – 1955) је рођен у 

Горажду, а живио је и радио као  љекар у Сарајево. У приповијеткама 

слика живот сарајевске јеврејске сиротиње. Најпознатија му је збирка 

приповиједака Носач Самуел.   

б) Тема и идеја: Дјечак Арон је прича о односу дјеце према  

повријеђеним и остављеним животињама. Њима дјеца приступају топло 

и искрено. Њихову бол, тугу и усамљеност доживљавају дубоко и 

људски. Упорни су и досљедни у својој намјери да им помогну. 

в) Фабула: Враћајући се пред вече кући, дјечак Арон је у јарку крај пута 

спазио повријеђено и напуштено куче. Ставио га је у врећу и понио 

кући. У дворишти га је чекала мајка. Није   хтјела ни да чује за пашче. 

Арон је ушао са кучетом у шупу и скупио се у ћошку. Мајка га је нашла 

уплаканог. Сажалила се и на њега и на пашче и пристала да куче 

остане у њиховом  дворишту.  

     г) Ликови: Арон је дјечак веома осјећајан и пажљив. И бол и 

усамљеност животиња  доживљава искрено и дубоко. За њега су оне 

као људска бића. Разумије их шта својим  покретима тачно хоће да 

кажу. Зато је одлучан и упоран у својој жељи да им помогне. Пса 

прихвата као искреног другара и пријатеља и мишта о дружењу и 

игри са њим. 

 д) Описи: Арон живи у сиромашној јеврејској породици. Ту се једва 

саставља крај са крајем. Нема довољно хране ни за чељад, а камоли за 

псе.  Отац напорно ради најтеже послове од  јутра до вечери. И Арон 

му у послу помаже, а мајка брине о кући. Јеврејске куће су грађене  са 

ограђеном авлијом  у којој су стазе покалдрмисане каменом. 

    ђ) Пјеснички језик:  Исак Самоковлија приповиједа топло и 

емоционално. Свака Аронова ријеч одаје искрено саосјећање са тугом 

прогоњеног и остављеног пашчета. Куче дјечак прихвата као немоћно 

људско биће коме је потребна његова помоћ. Разговара он са кучетом 

као да оно разумије сваку његову ријеч. 

7. Синтеза: Епско дјело: Обновити особине и структуру епског дјела на 

основу питања и одговора датих на 36. и 37. страници овог приручника.   
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8. Преглед записа на табли: 

                   Исак Самоковлија: Дјечак Арон 

а) Тема: Однос дјеце према повријеђеним и остављени животињама 

б)Идеја: Остављеним и повријеђеним животињама дјеца приступају 

топло и искрено  њихову бол, тугу и усамљеност доживљавају дубоко и 

људски.  

 в) Поента: „Нека крепам!“ тврдоглаво и пркосно одговори Арон и 

стаде да млатара ногама. 

НАПОМЕНА: На првом часу групе уз помоћ наставника завршавају 

рад на задацима, а на  другом часу по један ученик из сваке групе чита 

забиљешке, а остали ученици   заједно са наставником исправљају и 

допуњују. 

 

Наставна јединица:  

            Динко Шимуновић: Дуга – одломак  
(фабула,  ликови, тема   и  идеја, облици казивања и језик) 

Наставна тема: Епско дјело 

Циљ часа: 

       а) Образовни: уочавање тока догађаја и особина ликова, 

формулисање теме и идеје, разликовање облика казивања и 

препознавање језичких средстава 

       б) Функционални: развијање способности посматрања, 

издвајања, анализе, повезивања, упоређивања и закључивања 

        в) Васпитни: развијање осјећања за слободу и равноправност 

полова 

Тип часа: комбинација обраде, обнављања и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван Стефановић, Светозар 

Личина и Лука Шекара: Читанка за шести разред основне школе 

 Наставне методе: комбинација текст и дијалошке и методе писаних 

радова 

Број часова: 2 (два) 

                                        Структура часа 

 1. Мотивација: Шта је дуга? (Лук обојене свјетлости који се јавља на 

небу послије кише.) Шта се догађа, према народном предању, када 
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дјевојчица или дјечак прођу испод дуге? (Дјечак постане дјевојчица, а 

дјевојчица постане дјечак.) 

 2. Истицање циља часа: Данас ћемо прочитати одломак из 

приповијетке Дуга Динка  Шимуновића у којој се приповиједа о 

покушају једне дјевојчице да протрчи испод дуге.Дјевојчици је име 

Брунхилда, а сви је зову Срна. Шта је срна? (Плаха, брза, лијепа, 

безазлена шумска животиња дугих ногу и крупних очију.) Наслов 

уписати на табли!  

3. Изражајно читање: Текст чита наставник. Посебно истаћи 

драматичност покушаја Срне да протрчи испод дуге! 

 4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања!  

 5. Провјера доживљаја: Гдје су се играли љети дјечаци из Чардака? 

(У пољу званом Луг и на обали ријечице Глибуше.) Гдје су у то вријеме 

боравиле дјевојчице из Чардака? (Биле су затворене у каменитим 

кућама.) Јесу ли дјечаци и дјевојчице били равноправни? (Нису.) У 

чему се огледала та неравноправност? (Дјечаци су моглу слободно да 

јуре по пољу, да скачу и играју се, да се купају у Глибуши, а дјевојчице 

су могле да излазе вани само увече у пратњи родитеља.) Због чега је 

дјевојчица Срна (Брунхилда) жељела да протричи испод дуге? (Да би 

постала дјечак.) Због чега дјевојчица чезне да постане дјечак? (Да би 

била равноправна са дјечацима, да би била слободна.) Дакле, дјевојчица 

преко мочваре трчи за своју слободу. 

 6. Анализа: Одјељење подијелити на шест група и свакој групи дати 

посебан задатак. Пазити да група која је на претходном часу радила  

задатак Писац и дјело на овоме ради Тему и идеју итд. тако да на шест 

књижевних текстова свака група ради различит задатак. Групе раде уз 

помоћ наставника, његових додатних питања и инструкције. Задаци 

групама: 

  а) 1. група: Писац и дјело (Пронаћи и написати гдје је рођен Динко 

Шимуновић, о чему је највиш писао и која су му најпознатија дјела!)  

 б) 2. група: Тема и идеја (У Дуги Динка Шимуновића се приповиједа о 

положају дјевојчица у  патријахалном друштву и њиховим чежњама за 

слободом. Напиши о томе три-четири   реченица!) 

 в) 3. група: Фабула (Сажето у шест – седам реченица препричај ток 

догађаја!) 
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 г) 4. група: Лик (Опиши дјевојчицу Срну - њен положај у породици  и 

друштву, изглед,  склоности, жеље и одлучнот!) 

 д) 5. група:  Описи (Издвој мотиве – значајне појединости које је писац 

запазио у опису Чардака и Чардачана!) 

 ђ) 6. група:  Пјеснички језик  (У опису Чардака, Луга и Глибуше све 

епитете подвуци једном  цртом, персонификације двјема цртама, а 

ономатопеју с три линије и објасни њихову  функцију!)  

          По један ученик из сваке групе чита забиљешке, а остали заједно 

са наставником    исправљају и допуњују. Коначна верзија забиљешки 

требала би орјентационо да  садржи сљедећа запажања: 

     а) Писац и дјело: Динко Шимуновић (1873 - 1933) је рођен у Книну. 

Радио је као учитељ у  селима Далматинске загоре и Цетинске крајине. 

Из живота и легенди тих села узимао је   теме за своје приповијетке и 

романе. Најпознатија су му дјела Дуга, Алкар, Кукавица,  Мркодол, 

Ђердан, Са Крке и Цетине. Писао је у духу модерне користећи народне 

легенде и описе пејзажа да  симболички изрази човјекова осјећања и 

тежње. 

     б) Тема и идеја: У приповијеци Дуга, користећи народну легенду о 

овој природној појави, Динко Шимуновић приповиједа о човјековој 

вјечитој тежњи за слободом и љепотом.Заробљена традиционалним 

друштвеним нормама о положају и начину васпитања женске  дјеце, 

дјевојчица се покушава спасити тако што ће протрчати испод дуге и 

тако  постати дјечак и бити слободна у игри и пјесми на отвореном 

простору. Тај покушај да се дохвати  слободе платила је својим 

животом. Утопила се у мочвари. Тек тада, али  прекасно,  друштвена 

средина схвата смисао и значај слободе, љепоте и наде за живот  

дјетета  и човјека  уопште. 

  в) Фабула:  Дјевојчицу Брунхилду или како су је сви звали Срну 

родитељи, у складу са   тадашњим обичајима у васпитању женске 

дјеце, држе затворену у високој каменој кули.  Посматрајући са 

прозора радостан и бујан живот у пољу и на рјечици, дјевојчица је 

силно  чезнула за слободом. Када је једном угледала дугу, потрчала је 

да прође испод ње и тако постане дјечак и коначно се дохвати 

слободе. Јурила је из све снаге преко поља. Наишла је  на мочвару и 

одлучно кренула преко ње. Изненада је потонула и нестала под 

трстикама. Истог тренутка дунуо је снажан вјетар, небо се 

наоблачило и проплакало кишним капима.   
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 г) Лик: Дјевојчица Брунхилда је била кћерка имућних родитеља, 

сердара Јанка и госпође Емилије. Живјела је у највећој каменој кули 

мале варошице Чардачани. Имала је само десет  година. Била је витка 

и висока. Кретала се брзо, лако и нечујно као срна па су је Срном и  

звали. Коса јој је била дуга, боје угашеног злата, влажна и мека као 

свила на кукурузима.  Жарке очи су јој радосно сјале, а усне се отварале 

као цвијет на сунцу. Родитељи су је, у  складу са тадашњим обичајима 

у васпитању женске дјеце, држали стално затворену у  кули. Изводили 

су је само увече у шетњу прашњавом улицом и одводили на молитве у 

цркву.   Срна је поштовала и слушала своје родитеље. Са отвореног 

прозора на кули често је посматрала поље и рјечицу окупане у сунцу. 

Тамо је све врело од живота, дјечије пјесме,  игре и вриске. Силно је 

чезнула за слободом и игром, да трчи по пољу и купа се у рјечици. Била 

је пуна живота, снаге и ведрине. Често је знала запјевати звонким 

гласом. Пјесма   њена  је била  мила и слатка. Сва би дјеца престајала 

пјевати кад би чула њен глас. Једног дана  угледала је дугу. Искрала се 

из куће и хитро је потрчала да прође испод ње и на тај  начин постане 

дјечак. Тако  би се дочепала слободе и љепоте игре и пјесме. Ријешила 

би се  тамновања у затвореном простору. Пред њом се нашла 

мочвара. У њој се разиграла млада крв. Разбуктала се  притајана 

снага. Одлучно је кренула преко трстике. Чуо се само  прасак  шевара, 

клокотање  воде и очајан дозив. Срна је нестала у води под трстком. 

Није  успјела у својој трци према слободи и љепоти. Истог тренутка 

дунуо је снажан вјетар,  небо се  наоблачило и проплакало кишним 

капима. Тек тада су људи схватили шта значе  слобода, љепота и нада  

у животу човјека. Било им је јасно колика је снага наде и вјере. 

д) Описи:  Мотиви у опису Чардака (модра ријека Глибуша, клисура, 

варош Чардаци, тврђава,   брежуљкасто поље, бистри Глибушини 

притоци, бујан живот рашћа животиња и сељака,  поље Луг, сјај 

сунца) Мотиви у опису Чардачана (Старији Чардачани - затворени у 

куће,  мртве капи зноја, вечерња шетња; Дјечаци -  сунчају се и купају у 

ријеци; Дјевојчице –  затворене у куће,  ослушкују са прозора шум љета 

у Лугу, вечерња шетња са родитељима.) 

  ђ) Пјеснички језик: Епитети: малу варош, стрму обронку, стара 

запуштена тврђава,  збијени и укочени Чардаци, непомичну усијану 

зраку, посљедњих љетњих дана, модра и  тиха Глибуша, сивкастим 

уздухом и сном, брежуљкастом пољу, бистри Глибушини притоци, 
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влажну и топлу зраку, бујан живот, крепка рашћа, запослених сељака, 

жутим и  тамнозеленим плохама, касног кукуруза, сивкастим 

стрњиштима, сребренкастим сјајем, разлите Глибушине воде,   

Персонификације: ријека и клисура заробиле варош, почивала   стара 

тврђава, пењали се Чардаци, притиснуто уздухом и сном, весело текли 

притоци, крепка рашћа,  Ономатопеја: шумио живот.  

7. Синтеза: Епско дјело: Обновити особине и структуру епског 

дјела на основу питања и одговора датих на 36. и 37. страници 

овог приручника.   
8. Преглед записа на табли: 

                    Динко Шимуновић: Дуга – одломак  

а) Тема: Чежња за слободом и љепотом и жртвовање за њих  

б) Идеја: Треба ускладити жеље и могућности 

НАПОМЕНА: На првом часу групе уз помоћ наставника завршавају 

рад на задацима, а на  другом часу по један ученик из сваке групе чита 

забиљешке, а остали ученици  заједно са наставником исправљају и 

допуњују. 

 

Наставна јединица:  

            Алија Хасагић Дубочанин: Шарко 
     (драматичност  приповиједања, ликови, тема и  идеја) 

Наставна тема: Епско дјело 

Циљ часа: 
      а) Образовни: уочавање најдраматичнијег тренутка и особина 

ликова,   формулисање теме и идеје 

      б) Функционални: развијање способности посматрања,  

издвајања, анализе,   повезивања, упоређивања и закључивања 

      в) Васпитни: развијање љубави и поштовања према  вјерности пса 

Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван Стефановић, Светозар 

Личина и Лука Шекара: Читанка за шести разред основне школе 

 Наставне методе: комбинација текст и дијалошке и методе  писаних 

радова 

Број часова: 2 (два) 

                                       Структура часа  
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1. Мотивација: Ко је написао причу Дјечак Арон? (Исак Самоковлија.) 

Шта је тема приче Дјечак Арон? (Однос дјеце према повријеђеним и 

остављени животињама.) Шта је идеја приче Дјечак Арон? 

(Остављеним и повријеђеним животињама дјеца приступају топло и 

искрено, њихову бол, тугу и усамљеност доживљавају дубоко и 

људски.)  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо прочитати још једну причу о 

односу пса и човјека. Причу Шарко је написао Алија Хасагић 

Дубочанин, савремени бошњачки пјесник, приповједач и романсијер. 

Наслов написати на табли! 

 3. Изражајно читање: Текст чита наставник. Посебно истаћи  

Шаркину љубомору и драматичност тренутка када Шарко у зубима 

носи дијете! 

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања.   

5. Провјера доживљаја: На кога је Шарко био љубоморан? (На малог 

Акија.) Од када та љубомора потиче? (Од времена када је Аки био још у 

мајчиној утроби.) Због чега је Шарко био љубоморан? (Није био 

спреман да љубав својих господара дијели са било ким.)  

6. Анализа: Одјељење подијелити на четири групе и дати им сљедеће 

задатке: 

а) Прва група: Издвојите из приче и изражајно прочитајте 

најдраматичнији тренутак! Из тога   одломка издвој хиперболу која 

персонификацијама исказује величину стрепње родитеља за  судбину 

дјетета! 

б) Друга група:  Опиши  Шарку! 

в) Трећа група:  Опиши Шаркину љубомору! 

г) Четврта група: Формулиши тему и идеју и издвој поенту приче! 

          Групе раде уз помоћ наставника, додатних питања и инструкција. 

По један ученик из сваке групе чита забиљешке, а остали заједно са 

наставником    исправљају и допуњују. Коначна верзија забиљешки 

требала би орјентационо да  садржи сљедећа запажања: 

а) Најдраматичнији тренутак: Од „Наједном, жена се укочи.“ до 

„Шарко оде уз брдо.“   Хипербола која персонификацијама исказује 

величину стрепње родитеља за судбину   дјетета: „Све је ћутало. И 

жена, и ја, и поток, и врбе око потока, и трава. Занијемило   вруће  

подне.“  
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 б) Шарко: Шарпланинац Шарко је био поуздан чувар куће. Нарастао је 

као теле. Био је лијеп,   умиљат и  крволочан пас. Када га помилују или 

кад му тепају, разњежи се и само што не  проговори. Постао је скоро 

као члан породице.  Одједном се Шарко почео чудно понашати.  Газду 

је гледао попријеко и мрзовољно.   Газдарицу је избјегавао. Није хтио 

јести храну ни  из њене руке ни кад она храну остави   пред његовом 

кућицом. Брзо су схватили да је Шарко био љубоморан на дијете које 

је  газдарица носила већ пет мјесеци. Дијете се родило и лијепо 

напредовало, а Шарко је био   све мршавији и тужнији. Родитељи су 

чували дијете јер су се плашили да му Шарко из  љубоморе не науди. 

Када би из куће чуо тепање, одлазио је у љесковину, ту се склупчао   и 

плакао. Једног дана газдарица је успавала дијете, пажљиво закључала 

кућу и однијела ручак мужу на њиву. Одједном је угледала како Шарко 

иде низ брежуљак и у зубима носи у  пелену замотано дијете. Све је од 

страха занијемило. Шарко је пришао родитељима и  спустио пред њих 

дијете мирно и неповријеђено. Погледао их је дуго и тужно. Окренуо се 

и отишао у грмље тромо као старац. Никада се више није вратио. 

Убрзо су родитељи  схватили шта се догодило. Њихова кућа је горјела. 

Остала је тајна како је Шарко успио  спасити дијете из ватре. 

 в) Шаркина љубомора: Шарко је силно волио свога газду и газдарицу. 

Из те љубави родила  се и љубомора. На малог Акија био је љубоморан 

док је још био у мајчиној утроби. Газду је  гледао попријеко и 

мрзовољно. Газдарицу је избјегавао. Није хтио јести храну ни  из њене   

руке ни кад она храну остави пред његовом кућицом. Када се дијете 

родило, Шарко је  бивао све мршавији и тужнији. Када би из куће чуо 

тепање, одлазио је у љесковину, ту се   склупчао и плакао. Насупрот 

силној љубомор Шарко је нашао начин како да спаси малог  Акија из 

закључане а запаљене куће. Љубав је надјачала љубомору. Хтио је да  и 

по цијену  његове личне среће, његови газда и газдарица и даље буду 

срећни уз свог Акија. 

  г) Тема, идеја и поента: Тема: Пас као вјерни човјеков пријатељ. 

Идеја: Пас никада неће изневјерити свога господара. Поента: „Шарко 

се никад више није вратио.“ 

7. Синтеза: Епско дјело: Обновити особине и структуру епског 

дјела на основу питања и одговора датих на 36. и 37. страници 

овог приручника.   
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8. Домаћи задатак: Изабери и илуструј најдраматичнији тренутак у 

причи! 

 9. Преглед записа на табли:   

                       Алија Хасагић Дубочанин: Шарко  
а) Тема: Пас као вјерни човјеков пријатељ 

б) Идеја: Пас никада неће изневјерити свога господара 

 в) Поента: „Шарко се никад више није вратио.“ 

 НАПОМЕНА: Ученици на првом часу уз помоћ наставника 

завршавају рад на задацима, а на другом часу по један ученик из сваке 

групе чита забиљешке, а остали ученици  заједно са наставником 

исправљају и допуњују. 

 

Наставна јединица:  

                    Џек Лондон: Бијели Очњак  
                     (тема и идеја, фабула и ликови) 

Наставна тема: Епско дјело 

Циљ часа: 

      а) Образовни: формулисање теме и идеје, уочавање тока догађаја 

и особина ликова,                                 

       б) Функционални: развијање способности посматрања, 

издвајања, анализе,  повезивања, упоређивања и закључивања 

         в) Васпитни: развијање љубави према животу и животињама 

Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван Стефановић,  Светозар 

Личина и Лука Шекара: Читанка за   шести разред основне школе 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке и методе  писаних 

радова 

Број часова: 2 (два) 

                                       Структура часа  

1. Мотивација: Ко је написао причу Дјечак Арон? (Исак Самоковлија.) 

Шта је тема приче Дјечак Арон? (Однос дјеце према повријеђеним и 

остављени животињама.) Шта је идеја приче Дјечак Арон? 

(Остављеним и повријеђеним животињама дјеца приступају топло и 

искрено, њихову бол, тугу и усамљеност доживљавају дубоко и 

људски.)  
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2. Истицање циља часа: Данас ћемо прочитати још једну причу у којој 

се говори о односу  човјека и пса и о односу човјека и пса према вуку, 

по мишљењу неких далеком претку или рођаку паса. То је одломак из 

романа америчког писца Џека Лондона Бијели Очњак. Џек Лондон је 

амерички писац са почетка двадесетог вијека. У својим дјелима слика 

борбу човјека са суровом природом Аљаске и Дивљег запада које је 

упознао као копач злата и новинар. Наслов написати на табли!  

3. Изражајно читање: Текст чита наставник. Посебно истаћи 

драматичност човјекове борбе за опстанак у првом дијелу одломка и 

топлоту пријатељства између човјека и пса у другом дијелу одломка!  

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања! 

5. Провјера доживљаја: Против чега се све Хенри борио? (Против 

зиме, умора, глади и вукова.) Кога су све вукови појели? (Појели су 

Хенријеве пријатеље – ловце Алферда и Била и све псе који су вукли 

саонице.) Чиме се Хенри борио против гладних вукова? (Ватром.) Ко је 

Хенрија спасио од сигурне смрти? (Непознати људи, вјероватно и сами 

ловци.) Док први одломак из романа говори о борби човјека и вука, 

други одломак говори о пријатељству човјека и припитомљеног вука. 

Чиме је човјек припитомио вука и стекао његово повјерење и вјерност? 

(Љубављу и пажњом.) Ко су људи за припитомљеног вука Бијелог 

Очњака или Хваљеног Вука? (Богови.)  

6. Анализа: Одјељење подијелити на четири групе и свакој групи дати 

посебан задатак. Пазити да група која је на претходном часу радила  

задатак Писац и дјело на овоме ради Тему и идеју итд. тако да на шест 

књижевних текстова свака група ради различит задатак. Групе раде уз 

помоћ наставника, додатна питања и инструкције. Задаци групама: 

 а) 1. група: Писац и дјело (Пронаћи и записати када и гдје је живио, 

шта је радио и о чему је  писао Џек Лондон и која су му најпознатија 

дјела! 

  б) 2. група: Тема и идеја ( Напиши шта су тема и идеја првог, а шта 

другог одломка из романа  Бијели Очњак! 

 в) 3. група: Фабула (Сажето у пет-шест реченица препричај ток 

догађаја у првом одломку   из романа Бијели Очњак Џека Лондона!) г) 

4. група: Ликови (Напиши четири-пет реченица о изгледу и особинама 

вукова и исто толико    реченица о особинама њиховог рођака 

Хваљеног Вука или Бијелог Очњака!) 
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          По један ученик из сваке групе чита забиљешке, а остали заједно 

са наставником исправљају и допуњују. Коначна верзија забиљешки 

требала би орјентационо да  садржи сљедећа запажања: а) Писац и 

дјело: Џек Лондон (1876 – 1916) је амерички писац. Био је морнар, 

копач злата и   новинар. Пропутовао је Аљаску и амерички Дивљи 

запад. Написао је цијели низ новела и   романа у којима слика 

величанствену љепоту дивље природе и човјекову сурову борбу са   

њом. Најпознатија дјела су му Зов дивљине и Бијели Очњак. 

  б) Тема и идеја: У првом одломку из романа Бијели Очњак Џек Лондон 

слика  борбу за опстанак у суровој природи. За опстанак се бори и 

човјек и вуци. Опстају само најјачи,   најчвршћи и најупорнији. У 

другом одломку приказана је љубав између човјека и припитомљеног 

вука. Та љубав им даје снагу да савладају и највеће тешкоће. 

Захваљујући  снази међусобне љубави Бијели Очњак или Хваљени Вук је 

успио да преболи тешке  повреде и врати се животу.  в) Фабула:  У 

суровој зими Хенри је изгубио пријатеље Алфреда и Била и све псе. Сам 

се   борио против зиме и изгладњелих вукова. Штитио се ватром коју 

је наложио у круг око  себе. Вукови су стрпљиво чекали своју жртву. 

Ватра је догоријевала, а дрва није било.  Хенрија је савладао умор и он 

је заспао. Кад се тргнуо из сна, вукова није било. Непознати  људи, 

његови спасиоци,  су били око њега. 

 г) Ликови: Вуци су Хенрија посматрали „с гладном пожудом“. 

Окупили су се у круг око ватре.   Сједјели су на задњим ногама.  Гријали 

су и на топлоти ватре истезали мршава тијела.    Непрестано су 

зурили у човјека, трептали очима и зијевали. Подигли су њушке у небо  

и    „завијали крик глади“. Предводила их је вучица. Хенри је за њих био 

само храна и ништа  више, он је био њихова шанса да побиједе глад и 

опстану. Хваљеног Вука или Бијелог Очњака су сви становници Сијера 

Висте пазили као род најрођенији. То му је давало снаге да издржи и 

оздрави. Јуначки се трудио „тетурајући и  њишући се напријед и 

назад“ да стане на властите ноге и тако обрадује све оне који су га 

пазили и његовали док је лежао непокретан у гипсу. Те његове прве 

кораке послије  скидања гипса прати цијела поворка грађана и даје му 

снагу. Тако се потврђује мисао да   „много може дужност, бескрајно 

више љубав.“ 
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 7. Синтеза: Епско дјело: Обновити особине и структуру епског дјела 

на основу питања и одговора датих на 36. и 37. страници овог 

приручника.  

 8. Домаћи задатак:  Илуструј први одломак из романа Џека  

     Лондона Бијели Очњак! 

9.  Преглед записа на табли: 

а) Тема: - Борба за опстанак у суровој природи (1. дио)  

         - Снага љубави између вука и човјека (2. дио) 

 б) Идеја: - У  суровој природи опстају само најјачи, најупорнији и  

                    најиздржљивији (1. дио)  

                  - Љубав даје снаге да се издрже и савладају све тешкоће –  

                    „много може дужност,  бескрајно више љубав“  (2. дио)   

НАПОМЕНА: На првом часу групе уз помоћ наставника завршавају 

рад на задацима, а на  другом часу по један ученик из сваке групе чита 

забиљешке, а остали ученици заједно са наставником исправљају и 

допуњују. 

 

Наставна јединица:  

                  Данијел Дефо: Робисон Крусо 
(композиција фабуле, тема и  идеја, особине ликова, стилске     

                            особине, књижевна врста) 

Наставна тема: Епско дјело 

Циљ часа: 
          а) Образовни: уочавање композиције фабуле, тема и  идеја, 

особина ликова, стилских особина и особина књижевне врсте 

          б) Функционални: развијање способности посматрања, 

издвајања, анализе,  повезивања, упоређивања и закључивања 

          в) Васпитни: развијање жеље за путовањима и дивљења према 

упорности, одлучности и издржљивости 

 Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

  Наставна средства: Данијел Дефо: Робисон Крусо (књига лектире) и 

задаци групама за рад на лектири 

  Наставне методе: комбинација текст и дијалошке и методе писаних 

радова 

Број часова: 2 (два) 
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                                       Структура часа  

1. Мотивација: Којим средствима су људи некада путовали, а којим 

сада? (Коњ, коњска кола, бицикл, аутомобил, аутобус, воз; балон, 

авион, хеликоптер, ракета; сплав, чамац, брод, подморница...) 

Путовање морем увијек је било повезано са опасношћу од бура, олуја, 

оркана и гусара. О таквом путовању пише Данијел Дефо у роману 

Робисон Крусо. Робисонов брод је у једној олујној ноћи претрпио 

бродолом и од свих путника само се Робисон спасио на једном пустом 

острву. На томе  пустом острву Робисон је проживио узбудљивих 

двадесет осам година.  

 2. Истицање циља часа: О тој узбудљивој борби за опстанак на 

пустом острву читаћете у лектири Данијел Дефо: Робисон Крусо. 

Наслов написати на табли!  

3. Задаци за самосталан рад на лектири: 

Прва група -  Композициона структура романа: На основу онога о чему 

се говори својим ријечима напиши наслов свакој глави романа! 

Друга група -  Тематика романа:  Допуни дати текст:  Робисон Крусо је 

прича о људској  снази, _______________ и  __________________. 

Робисон је на Острву _________, како га је сам назвао, провео тачно   

____ година, ____ мјесеци и _____дана. У томе времену је прешао 

цијели развојни пут људског друштва. Становао је прво на __________, 

потом у __________, обућу и одјећу је правио од 

____________________, посуђе од _____________, од дивљих 

животиња припитомио је ________ и _____________, а сијао је 

__________ и  _____________! 

Трећа група -  Особине лика: Наведи по један поступак којим ћеш 

доказати да је Робисон Крусо био: авантуриста, упоран, сналажљив, 

издржљив, одлучан, добар пријатељ! 

Четврта група -  Стилске одлике: Робисон Крусо се никад не предаје, 

него у сваком злу тражи неко добро, као у народној пословици „Свако 

зло за неко добро.“ Пронађи у роману и препиши поређење зла и добра! 

Пета група - Књижевна врста: Роман Робисон Крусо је написао Данијел 

Дефо, а догађаје  приповиједа Робисон Крусо. Један дио романа 

написан је у облику дневника. Из тог дневника изабери најузбудљивији  

записа и из њега најљепши дио препиши!  

4. Провјера доживљаја: Робисон Крусо је авантуриста силно жељан  

нових путовања, узбуђења и  упознавања нових крајева. Колико је пута 
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Робисон доживио бродолом? (Три пута: први пут када бјежи од оца и 

мајке, други пут  када је пао у маварско ропство и трећи пут када је 

пошао у Африку да доведе црнце да раде на његовим плантажама кафе 

у Бразилу.) Колико је тачно времена провео Робисон на пустом острву? 

(28 година, 2 мјесеца и 14 дана)  

 5. Анализа: Из сваке групе прозвати по једног ученика да прочита 

своје забиљешке, а потом  

остали ученици и наставник исправљају и допуњују дате забиљешке. 

а) Прва група - Композициона структура романа: 

1. Робисон тајно бродом бјежи од оца и мајке. 

2. Брод тоне, а Робисон се са једном групом посаде спасава  

     чамцем. 

3. Поново се укрцава на брод за Африку. 

4. Гусари нападају брод и посаду одводе у маварско ропство.. 

5. Са Кусуријем  чамцем бјежи из маварског ропства. 

6. На пучини наилазе на брод и њиме одлазе за Бразил. 

 7. У Бразилу се обогати радећи на плантажама кафе. 

 8. Полази бродом за Африку да купи робова за рад на  

      плантажама. 

9. Бура потапа брод, а Робисона избацује на пусто острво. 

10. На олупинама брода налази пушку, барута, гвожђа, новца... 

11. У стијени прави склониште – кућу. 

12. У лову га затиче олуја, разболи се од грознице и лијечи се  

      листовима дувана. 

13. Обилазећи острво проналази лозу са грожђем. 

14. Прави алат и узгаја житарице 

15. Од глине прави пећ и пече хљеб. 

16. Гради чамац, али га не може довући до обале. 

17. Проналази на острву трагове људи – дивљака. 

18. У олујној ноћи је видио брод који тоне. 

19. Посматра како се дивљаци припремају да поједу заробљенике  

      из другог племена. 

20. Спашава Петка да га не поједу дивљаци.  

21. Са Петком прави чамац. 

22. Ослобађа Петковог оца да га дивљаци не поједу. 

23. Смијењеном капетану помаже да врати брод од побуњених  

      морнара.  
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24. Одлази бродом за Енглеску и сазнаје да су му родитељи умрли. 

25. Путује за Бразил, добија своје плантаже кафе и  жени се. 

26. Посјећује пусто острво и налази остављене побуњене морнаре. 

Друга група -  Тематика романа:  Робисон Крусо је прича о људској  

снази, сналажљивости и  упорности... Робисон је на Острву очајања, 

како га је сам назвао, провео тачно   28 година, 2 мјесеци и 14 дана. У 

томе времену је прешао цијели развојни пут људског друштва. 

Становао је прво на дрвету, потом у пећини, обућу и одјећу је правио 

од козје коже и длаке, посуђе од глине, од дивљих животиња 

припитомио је козе и папагаја Пола, а сијао је јечам и пиринач. 

Трећа група -  Особине лика: Наведи по један поступак којим ћеш 

доказати да је Робисон Крусо био: а) авантуриста: И поред два 

бродолома одлучује се на треће путовање. б) упоран: Не одустаје од 

намјере да направи чамац и њиме напусти пусто острво. в) 

сналажљив: Производио је себи одјећу и обућу, узгајао житарице, 

припитомљавао животиње... г) издржљив: Издржао бродолом, 

грозницу, усамљеност... д) одлучан:  Све што науми то и оствари – 

путовања, изгој кафе... ђ) добар пријатељ: Спашава од дивљака Петка 

и Петковог оца. 

Четврта група -  Стилске одлике: Робисон Крусо се никад не предаје, 

него у сваком злу тражи неко добро, као у народној пословици „Свако 

зло за неко добро.“ Пронађи у роману и препиши поређење зла и добра! 

                   ЗЛО              ДОБРО 

Бачен сам на грозно, пусто  

острво без икакве наде за  

избављење. 

Али ја сам жив, нисам се утопио, 

 као сви остали са мога брода. 

Издвојен сам и склоњен од  

цијелог свијета,да будем  

несрећан. 

Али сам издвојен такође од  

целокупне бродске посаде и  

спашен смрти: и Онај који ме на  

чудесан начин избавио од смрти, 

 може ме избавити и из овога  

положаја. 

Одвојен од човјечанства  

као усамљеник, као  

изгнаник из људског  

друштва. 

Али не скапавам од глади и не  

пропадам на неплодном тлу, на 

 коме не би било животних 

намирница. 
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Немам одијела да  

покријем голотињу. 

Али сам у топлом поднебљу, гдје 

 ваљда не бих носио одијело и  

кад бих га имао. 

Без одбране сам и  

средстава да се супро- 

ставим нападу човјека или  

звијери. 

Али бачен сам на острво гдје не 

 видим дивљих звијери које  

би биле опасне по мене, какве  

сам видио на афричкој обали: 

шта би било да сам тамо  

преживио бродолом? 

Нема живе душе са  

којом бих могао разгова- 

рати или која би ми могла  

помоћи. 

Али Бог је као чудом послао брод у близину 

оба- 

ле, те сам из њега изнио многе ствари које ће 

или подмирити моје потребе или ми омогући- 

ти да се снадбијевам  док сам жив. 

6. Синтеза:  Пета група - Књижевна врста: Роман Робисон Крусо је 

написао Данијел Дефо, а   догађаје  приповиједа Робисон Крусо. Један 

дио романа написан је у облику дневника. Из   тога дневника изабери 

најузбудљивији  записа и из њега најљепши дио препиши! 

16. април – Земљотрес и бура: „Док сам тако сједио, небо се наоблачи 

и замрачи, као пред кишу. Ускоро се вјетар постепено диже тако да 

послије мање од пола сата заурла оркан. Море се изненада покри 

пјеном, а обала таласима; дрвеће је летјело из коријена. Бура је 

бијеснила око три сата, па се поче стишавати, и послије још два сата 

утиша се; онда пљусну јака киша.“ 

 7. Домаћи задатак: Мотивисати ученике и дати им задатке за наредну 

лектиру Бранко   Ћопић: Орлови рано лете. (Мотивација и задаци 

групама дати су у припреми Бранко  Ћопић:  Орлови рано лете.) 

  8. Преглед записа на табли: 

                              Данијел Дефо: Робисон Крусо 

а) Тема: Људска снага, сналажљивост, упорност и издржљивост 

б) Идеја: Људска воља и одлучност могу да савладају све тешкоће на 

које човјек наиђе. 

в) Поента: „И тако сам описао први дио једног пустоловног живота, 

живота који је налик на  шаховску таблу Провиђења, и који је пун 

тако разноврсних ствари као ријетко  који.“ 
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НАПОМЕНА: На првом часу на почетку школске године извршити 

мотивацију, истаћи циљ овог часа и дати задатке за самосталан рад. На 

првом часу рада на лектири урадити провјеру доживљаја и анализу 

композиције романа и његову тематику, а на другом часу анализу 

ликова, стилске особине  и књижевну врсту те мотивисати ученике да 

читају лектиру Бранко Ћопић: Орлови рано лете и дати задатке 

групама за рад на лектири. 

 

Наставна јединица:  

              Бранко Ћопић: Орлови рано лете  
(фабула, тема  и  идеја, особине ликова, стилске особине) 

Наставна тема: Епско дјело 

 Циљ часа: 
        а) Образовни: уочавање композиције фабуле, особина ликова и 

стилских особина и формулисање   теме и идеје 

 б) Функционални: развијање способности посматрања, 

издвајања, анализе, повезивања, упоређивања и закључивања 

       в) Васпитни: развијање љубави према слободи 

Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

 Наставна средства: Бранко Ћопић: Орлови рано лете (књига лектире) 

и задаци групама  за рад на лектири 

Наставне методе: комбинација текст, дијалошке и методе писаних 

радова 

Број часова: 2 (два) 

                                       Структура часа 

 1. Мотивација: Напиши што више ријечи које можемо повезати са 

орловима! ( Крила, небо, висина, лет, брзина, храброст, снага, 

слобода...) Многе земље у својим грбовима имају слику орлова, а још 

више њих своје репрезентативце у појединим спортовима зову 

орловима.  Које се особине тим симболима истичу? (Тежња према 

висинама и слободи.)  

 2. Истицање циља часа: У роману Орлови рано лете Бранко Ћопић је 

орловима назвао дјечаке, ваше вршњаке, јер су вољели слободу и 

борили се за њу. О тим орловима ће те ви читати у вашој лектири 

Бранко Ћопић: Орлови рано лете. Наслов написати на табли. 
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 3. Задаци за самосталан рад на лектири: 

Прва група -  Композициона структура романа: На основу онога о чему 

се говори својим ријечима на помоћном папиру напиши наслов свакој 

глави романа! Када прочиташ роман, на основу забиљешки сажето га 

препричај на једној страници своје свеске! 

Друга група -  Тематика романа:  Допуни дати текст:  Орлови рано лете 

су прича о борби за _______________ дјечака – основаца. У првом 

дијелу романа они се боре против _________________, 

______________________, __________________ и _________________, 

а у другом дијелу они у борби против _______________ и 

_______________ помажу ___________________. Догађаји испричани у 

роману догодили су се за вријеме ____________ свјетског рата, тачније 

_______ године у једном крајишком селу и у ________________ гају. 

Дјечаци – орлови су посве рано храбро полетјели у 

______________________. 

Трећа група -  Особине ликова: Сви  Ћопићеви ликови су јединствени и 

оргинални. Уз сваки од наведених ликова припиши  најмање по једну 

особину на основу које га лако препознајемо: учитељ Паприка, пољар 

Лијан, Јованче, Стриц, Лазар Мачак, Ђоко Потрк, Николица са 

приколицом, Луња. 

Четврта група -  Стилске одлике:  Бранко Ћопић приповиједа живо,  

драматично, ведро и са доста хумора. Изабери два догађаја који су 

истовремено и драматични и хумористични и кратко објасни у чему је 

њихова драматика, а у чему хумор. 

 4. Провјера доживљаја: Један од најоргиналнијих ликова у роману 

Орлови рано лете је  дугоноги стриц. Једном приликом Талијани су 

пуцали на Стрица и ранили га. У шта је Стриц био рањен? (У шешир.) 

На чијем крилу је лежао рањени Стриц? (На крилу дјевојчице Луње.) 

Шта је у овој сцени драматично, а шта комично? (Драматично је што 

је Стриц заиста могао погинути, а комично што он потпуно здрав 

глуми правог рањеника на крилу дјевојчице.)  

5. Анализа: Из сваке групе прозвати по једног ученика да прочита 

своје забиљешке, а потом  остали ученици и наставник исправљају и 

допуњују дате забиљешке. 

а) Прва група – Композициона структура романа: У школу умјесто 

ведре учитељице Лане    долази смркнути и вјечито пијани учитељ 

Паприка. Дјецу је немилосрдно кажњавао  батинама. Један по један 
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дјечаци су бјежали из школе. Скривају се у Прокину гају. У напуштеној 

воденици подижу логор. Логор открива пољар Лијан. Родитељи и 

родбина  организују праву хајку на одметнике. Ипак, родитељи не 

кажњавају мале  бунтовнике, већ    им враћају учитељицу   Лану. Рат 

је почео. Дјечаци су схватили да им је земља окупирана. Одмах се 

организују и  палећи ватре на бреговима изнад села, обавјештавају 

сељаке о доласку непријатељских војника.  Послије бомбардовања 

школе, ствари из ње, да би их сачували, преносе у свој  некадашњи 

логор у Прокином гају. Када су се Талијани смјестили у њихов логор, 

дјечаци помажу Николетини и партизанима да их протјерају и заробе 

много оружја и муниције.  Дјечаци, још школарци, постају борци за 

слободу.  

 б) Друга група -  Тематика романа:  Орлови рано лете су прича о борби  

за слободу дјечака –  основаца. У првом дијелу романа они се боре 

против смркнутог и вјечито пјаног учитеља  Паприке, сеоског кнеза, 

лукавог пољара и строгих родитеља, а у другом дијелу они у борби 

против Талијана и усташа помажу партизане. Догађаји испричани у 

роману догодили су  се за вријеме Другог свјетског рата, тачније 1941. 

године у једном крајишком селу и у  Прокину гају. Дјечаци  – орлови су 

посве рано храбро полетјели у борбу за слободу. 

 в) Трећа група -  Особине лика: учитељ Паприка: смркнут, љут, 

вјечито пијан „Наш учитељ права слика / нос му  црвен к'о 

паприка“...пољар Лијан: стално мамуран, али лукав и досјетљив, увијек 

са чутурицом и  магарцем... Јованче: поносан, храбар, озбиљан, добар 

организатор и поуздан друг... Стриц: дугоног, увијек са шеширом, 

неспретан, искрен друг... Лазар Мачак: вјеш мајстор, веома спретан и 

сналажљив... Ђоко Потрк: врло окретан и духовит, друштво храбри и 

увесељава стиховима  („Тужна земља и то трпи да је Лазар Мачак 

крпи. Нема ништа да те брине од овога пацов гине.“) Николица: 

најмлађи члан дружине вјечито са својом приколицом кујом Жујом... 

Луња:  једина дјевојчица у дружини, одана дружини, сналажљива и 

досјетљива...  

 6. Синтеза:   

г) Четврта група -  Стилске одлике:  Бранко Ћопић приповиједа живо,  

драматично,   ведро   и са доста хумора. Напад родитеља на дјечији 

логор је истовремено и драматичан и  комичан. Родитељи нападају, а 

дјеца се бране по свим правилима   ратне вјештине с тим што се као 
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оружје користе љестве, куке за сијено, кромпири...  Дјечаке родитељи  

проводе као праве заробљенике као некад Турци Лијевљани из горе    

хајдуке. Драматика и хумор су обједињени и у догађају када Стрицу у 

бјекству испред  Талијана метак закачи шешир, а он онда глуми правог 

рањеника лежећи Луњи на крилу.  

7. Домаћи задатак: Мотивисати ученике и дати им задатке за наредну 

лектиру Бранко В.  Радичевић: Песме о мајци. (Мотивација и задаци 

групама дати су у припреми Бранко В.  Радичевић: Песме о мајци.)  

8. Преглед записа на табли: 

                      Бранко Ћопић: Орлови рано лете 

а) Тема: Борба за слободу у миру и у рату 

б)  Идеја: Слобода је највећа вриједност за коју се ваља борити. 

в) Поента: „Причаће дуго и са љубављу, али само лијепе ствари.“ 

 НАПОМЕНА: На првом часу рада на лектири урадити провјеру 

доживљаја и анализу  композиције романа и његову тематику, а на 

другом часу анализу ликова и стилске  особине  те мотивисати ученике 

да читају лектиру  Бранко В. Радичевић: Песме о мајци и  дати задатке 

групама за рад на лектири. 

 

Наставна јединица:  

                       Марк Твен: Том Сојер  
(фабула, тема  и  идеја, особине ликова, стилске особине) 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: уочавање композиције фабуле, особина ликова и 

стилске особина и формулисање   теме и идеје 

      б) Функционални: развијање способности посматрања, 

издвајања, анализе, повезивања, упоређивања и закључивања 

      в) Васпитни:  развијање истраживачког духа 

 Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

 Наставна средства: Марк Твен: Том Сојер (књига лектире) и задаци 

групама   за рад на лектири 

 Наставне методе: комбинација текст и дијалошке и методе писаних 

радова 

Број часова: 2 (два) 

                                          Структура часа  
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1. Мотивација: На крају претходног часа ученицима је дат задатак да у 

рјечнику страних ријечи пронађу поријекло и значење ријечи авантура. 

Ученици откривају шта су пронашли. (Авантура је по поријеклу ријеч 

из француског језика, а значи необичан, риједак доживљај, 

пустоловина или храбар покушај, опасан подухват.) О чијим аванурама 

смо ове школске године из школске лектире читали? (О авантурама 

Робисона Круса из истоименог романа Данијела Дефоа и авантурама 

дјечака из Прокина гаја у роману Орлови рано лете.) 

 2. Истицање циља часа: Сљедећа ваша лектира је један необично 

интересантан и узбудљив роман Марка Твена Том Сојер који би 

слободно могли назвати Авантуре или Пустоловине Тома Сојера.  

Наслов написати на табли!  

3. Задаци за самосталан рад на лектири: 

 Прва група -  Композициона структура романа: На основу онога о 

чему се говори својим ријечима напиши наслов свакој глави, а потом 

сажето препричај роман! 

  Друга група -  Тематика романа:  Роман Том Сојер је прича о дјечијим 

авантурама, (_______________) о њуховом немирном, ______________ 

духу. Дјеца по природи не воле ред и __________, зато избјегавају 

затворен простор и мир породичног ___________, _____________ и 

_______________. Њихова радозналост их води на острво на ријеци 

Мисисипи,____________________, _______________________ и 

_____________________. Роман Том Сојер приповиједа о дјечијим 

несташлуцима,________________, ________________, 

____________________, _________________ и _____________________. 

Та дјеца имају велике __________и велико__________, знају се светити 

за______________, али знају бити ___________________, 

_____________________ и ________________________.             

  Трећа група -  Особине лика: У десетак реченица опиши лик Тома 

Сојера! 

Четврта група -  Стилске одлике: Изабери по твојој оцјени три 

најдраматичнија и три најсмјешнија догађаја!  

4. Провјера доживљаја: Двије основне особине приповиједања Марка 

Твена су драматичност и   хумор. Која је ситуација, по вашем суду, 

била најдраматичнија? (Два-три ученика исказују своје мишљење. 

Могући одговори: Том и Фин присуствују у ноћи на гробљу убиству 

доктора. Том и Фин у напуштеној кући са убицом Индијанцом Џом. 



67 
 

Том и Беки лутају пећином тражећи излаз из ње.)  Који су догађаји, по 

вашем мишљењу, најсмјешнији? (Два-три ученика читају своје 

одговоре. Могући одговори: Том лијек уби-бол који је тетка Пола 

припремила њему даје мачку од чега мачак подивља. У цркви Том 

пушта јеленка да угризе куче које јури по цркви док га не избаце 

вани.На школској приредби дјечаци спуштају са   тавана мачка право 

на главу учитељу, а мачак шчепа и скине учитељу власуљу.)  

5. Анализа: Из сваке групе позвати по једног ученика да прочита своје  

забиљешке, а потом остали ученици и наставник исправљају и 

допуњују дате забиљешке. Орјентационо    исправљене и допуњене 

ученичке забиљешке би требале овако изгледати: 

а) Прва група - Композициона структура романа: 

     1. Тетка Пола увиђа да Том није био у школи. 

     2. Том наплаћује од дјечака право на кречење тарабе. 

     3. Умјесто Сида тетка Пола кажњава Тома. 

     4. Том на превару за награду добија Библију. 

     5. На проповиједи пушта јеленка који угриза куче које избацују    

        напоље. 

     6. Том и Фин мијењају зуб и крпеља. 

     7. Учитељ Тома кажњава да сједи са Беки, а он јој изјављује  

         љубав. 

     8. Том бјежи из школе. 

     9. Потер и Џо убијају доктора на гробљу. 

   10. Том и Хаклбери бјеже са гробља. 

   11. Грађани откривају докторов леш и осуђују Потера. 

   12. Том пада у апатију због Беки, а тетка Пола га лијечи уби- 

          болом. 

   13. Том, Хак и Џо одлазе сплавом на аду, рјечно острво. 

   14. Брод тражи утопљенике.  

   15. Том се ушуљао у кућу и слуша како га породица жали. 

   16. Џо и Фин хоће да се врате кући. 

   17. Дјечаци се на ади играју Индијанаца. 

   18. Дјечаци се појављују на свом опелу у цркви. 

   19. Том прича тетки Поли како је сањао шта се догађа у кући док  

          је био на острву. 

   20. Пола сазнаје да је Том тајно долазио кући док је био на  

         острву.  
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   21. Том преузима Бекину кривицу за поцијепану књигу. 

   22. На завршној приредби мачак скида учитељу власуљу са главе. 

   23. Том болује од богиња. 

   24. Том свједочи да Маф Потер није убио доктора већ Индијанац  

         Џо. 

   25. Том страхује од Индијанца Џоа. 

   26. Том и Фин траже благо ноћу испод дрвећа. 

   27. Дјечаци посматрају док Индијанац Џо у напуштеној кући  

         открива благо. 

   28. Том и Хак одгонетају гдје ће Индијанац Џо однијети благо. 

   29. Том и Хак у напуштеној циглани. 

   30. Том и Беки на излету истражују пећину и изгубе се у њој. 

   31. Цијели град тражи у пећини Тома и Беки. 

   32. Том и Беки лутају пећином и проналазе излаз. 

   33. Том саопштава судији Тачеру да је у затвореној пећини остао  

         Индијанац Џо. 

   34. Том и Хак налазе благо у пећини. 

   35. Удовица Дагласка усваја Хака, а Том показује нађено благо. 

   36. Хак бјежи од удовице, а Том га проналази и враћа. 

   37. Дјетињство је завршено.  

          Том не воли ред у кући, тишину у цркви и дисциплину у школи. 

Зато у кући подваљује Сиду, у цркви се игра са јеленком, а у школи са 

крпељом. Из тих средина бјежи када год ухвати прилику. Једном су се 

Том, Фин и Џо одметнули у гусаре на аду у ријеци Мисисипи. Тражило 

их цијело село и када је изгубљена свака нада, дјечаци се појављују у 

цркви на свом опелу. 

          Врачајући са цркнутом мачком у поноћ на сеоском гробљу, Том и 

Фин су видјели како је Индијанац Џо убио доктора, а затим убиство 

подметнуо ошамућеном пијанцу Потеру. Потер је затворен, а дјечаци 

су из страха од Индијанца морали да шуте. Ипак, Том је на самом 

суђењу рекао истину, а Индијанац је побјегао из суднице.  

          Тражећи закопано благо по напуштеним кућама, дјечаци су 

видјели Индијанца са ковчегом пуним новца. Том га је поново видио у 

пећини у којој је послије излета био залутао са дјевојчицом Беки. Том 

проналази непознати излаз из пећине и спашава и себе и Беки на 

радост цијелог села. Сељаци су жељезним шипкама затворили улаз у 

пећину и Индијанац Џо је у њој умро од глади и жеђи поред великог 
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блага. Том и Фин улазе у пећину и проналазе благо које је Индијанац 

закопао. Постали су богати, а остали су и даље несташни дјечаци. 

б) Друга група -  Тематика романа:  Роман Том Сојер је прича о 

дјечијим авантурама, (пустоловинама) о њуховом немирном, 

истраживачком духу. Дјеца по природи не воле ред и мир, зато 

избјегавају затворен простор и мир породичног дома, школе и цркве. 

Њихова радозналост их води на острво на ријеци Мисисипи, сеоско 

гробље, бријег изнад села и тајанствену пећину. Роман Том Сојер 

приповиједа о дјечијим несташлуцима, њиховој знатижељи, немирном 

истраживачком духу, играма, досјеткама и сналажљивости. Та дјеца 

имају велике снове и велико срце, знају се светити за неправде, али 

знају бити искрена, пленита и пажљива.             в) Трећа група -  

Особине лика:  Том Сојер је немиран дјечак „не држи га мјесто“.  

Стално је у покрету и у акцији. Измишља нове изазове који нису у 

складу са устаљеним редом ствари. Због тога га строго кажњавају. 

Захваљујући својој сналажљивости и досјетљивости увијек се извуче 

од казни. Казне зна често претворити у своје побједе. Под утицајем 

романа које је читао и прича које је слушао и сам жели да постане 

гусар, одметник, хајдук. За то је имао одлучности и храбрости. Све ће 

то његов авантуристички дух испробати. У тим пустоловинама 

показаће изузетну храброст, издржљивост и сналажљивост. Том 

Сојер је дјечак великог срца, племенит и пажљив према онима који то 

заслужују (Фин и Беки). 

6. Синтеза: Четврта група -  Стилске одлике: Ученици објашњавају 

због чега су дати  догађаји  из прве групе драматични, а из друге групе 

смијешни: 

а) Најдраматичнији догађаји: Том и Фин присуствују у ноћи на гробљу 

убиству доктора.   Том и Фин у напуштеној кући са убицом 

Индијанцом Џом. Том и Беки лутају пећином   тражећи излаз из ње. 

б) Најсмјешнији догађаји: Том лијек уби-бол који је тетка Пола 

припремила њему даје мачку   од чега мачак подивља.  У цркви Том 

пушта јеленка да угризе куче које јури по цркви док га  не избаце вани. 

На  школској приредби дјечаци спуштају са тавана мачка право на 

главу  учитељу, а мачак  шчепа и скине учитељу власуљу.  

7. Домаћи задатак: Илуструјте по вашем избору најсмјешнији догађај 

у роману. 

8. Преглед записа на табли: 
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                               Марк Твен: Том Сојер 

а) Тема: Дјечије авантуре (пустоловине), њихов немиран, 

истраживачки дух 

б) Идеја: Дјеца не воле устаљени ред и апсулутни мир, она теже 

слободи духа и истраживању новог и непознатог. 

НАПОМЕНА: На часу претходне лектире извршити мотивацију, 

истаћи циљ овог часа и дати задатке за самосталан рад. На првом часу 

рада на лектири урадити провјеру доживљаја и анализу композиције 

романа, а на другом часу анализу тематике, лика и стилских особина. 

 

Наставна јединица:  

                    Жил Верн: 20 000 миља под морем 
Наставна тема: Епско дјело  

Циљ часа: 

      а) Образовни: формулисање теме и идеје, уочавање особина описа 

      б) Функционални: развијање способности посматрања, 

издвајања, анализе,  повезивања, упоређивања и закључивања 

       в) Васпитни: развијање жеље за маштањем и истраживањeм 

 Тип часа: комбинација обраде, обнављања и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

 Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван Стефановић, Светозар 

Личина и Лука Шекара: Читанка за шести разред основне школе 

 Наставне методе: комбинација текст и дијалошке и методе писаних 

радова 

Број часова: 1 (један) 

                                          Структура часа 

 1. Мотивација: Када би вам неко понудио да путујете 20000 миља 

испод мора (1 миља =  1,609 километара; 20000 миља x 1,609 

километара = 32180 километара) шта бисте све на томе путовању могли 

видјети? (Мноштво различитих морских биљака, риба и других 

животиња, различите подводне пејзаже, потонуле бродове, чак и 

потонуле градове послије вулкана и земљотреса…)    

2. Истицање циља часа: Жил Верн, француски писац романа  

(научнофантастичних) из друге половине деветнаестог вијека, објавио 

је 1869. године роман 20000 миља под морем у коме је у својој машти 

конструисао подморницу којом путује испод површине свих свјетских 
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океана, а прва подморница је изграђена тек 1900. године. У вашим 

читанкама се налазе одломак из романа Жила Верна 20000 миља под 

морем у коме писац у својој машти шета улицама острва и града 

Атлантида који је, према мишљењу неких научника,  прије више скоро 

дванаест хиљаде година потонуo на дно Атланског океана по коме он и 

доби име.  

3. Изражајно читање: Текст чита наставник. Посебно истаћи необичне 

остатке потонулог града на дну океана!  

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања! 

 5. Провјера доживљаја: Ако је роман 20000 миља под морем 

објављен 1869. године, а прва подморница изграђена 1900. године, 

колико је година Жил Верн прије научника пловио испод површине 

океана? (Тридесет и једну годину.) Колико је мјесеци приповједач 

провео испод површине мора? (Десет мјесеци.) Испод површине којих 

океана и мора је пловила пишчева измишљена подморница? (Испод 

површине Пацифика, Индијског океана, Црвеног мора, Средоземног 

мора, Атлантика…) 

6. Анализа: Одјељење подијелити на три групе и дати им сљедеће 

задатке: 

     а) 1. група: Тема и идеја (Формулисати тему и идеју одломка и 

издвојити поенту!) 

     б) 2. група: Опис вулкана (Издвојити значајне појединости - мотиве 

из описа подводног вулкана!) 

     в) 3. група: Опис потопљеног града (Издвојити значајне појединости 

– мотиве из описа потопљеног града!) 

7. Синтеза: По један ученик из сваке групе чита забиљешке, а остали 

заједно са наставником    исправљају и допуњују. Коначна верзија 

забиљешки требала би орјентационо да  садржи сљедећа запажања: 

     а) Тема и идеја (Тема: Тајне и љепоте морских дубина Идеја: 

Непознато је изазов за човјекову машту, научнике и проналазаче 

Поента: „То је вјерна прича о невјероватној експедицији, о човјеку 

недоступном путу под водом, који ће му напредак једном отворити.“) 

     б) Опис вулкана: (Значајне појединости - мотиви у опису 

вулкана:планина висока 700 – 800 стопа (1 стопа = 0,3048 м х 800 

стопа = 243,84 м), простор освијетљен јаком свјетлошћу, киша 
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камења и шљаке, бујица лаве као пламени водопад, бијело усијање, 

водена пара, брзе струје  

     в) Опис потопљеног града:  (Значајне појединости - мотиви у опису 

потопљеног града: живописне рушевине – дворци и храмови покривени 

расцветалим биљем, обрасли дебелим слојем алги и морских трава, 

разваљени кровови, разваљени сводови, полегли стубови, остаци 

водовода, акропоља (градска тврђава) са лебдећим облицима 

партенона (храма) , остаци кеја (озидана морска или рјечна обала), 

срушене зидине, пусте широке улице, Помпеја потопљена водом (град у 

Италији који је 24. 8. 79. године са 6 метара дебелим слојем лаве и 

пепела затрпао вулкан Везуф и који је откривен тек у 18. вијеку)  

 8. Домаћи задатак: На основу Верновог описа насликај потопљени 

град Атлантиду! 

9. Преглед записа на табли: 

                        Жил Верн: 20 000 миља под морем 

Тема: Тајне и љепоте морских дубина  

Идеја: Непознато је изазов за човјекову машту, научнике и 

проналазаче.  

Поента: „То је вјерна прича о невјероватној експедицији, о човјеку 

недоступном путу под водом, који ће му напредак једном отворити.“ 

 

Наставна јединица:  

                        Иво Андрић: Мостови 
 Циљ часа: 
        а) Образовни: формулисање теме и идеје, уочавање мотива и 

језичких средстава  

       б) Функционални: развијање способности посматрања, 

издвајања, анализе,  повезивања, упоређивања и закључивања 

        в) Васпитни: развијање љубави и поштовања према људском 

стваралаштву и  тежњи да се људи међусобно повезују 

Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

 Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван Стефановић, Светозар 

Личина и  Лука Шекара: Читанка за шести разред основне школе 

 Наставне методе: комбинација текст и дијалошке и методе писаних 

радова 
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Број часова: 2 (два) 

                                         Структура часа      

1. Мотивација: Иво Андрић, српски писац, добитник Нобелове награде 

за књижевност је  записао: „Од свега што човек у животном нагону 

подиже и гради ништа није у мојим очима  боље и вредније од 

мостова.“  Шта мислите због чега Иво Андрић сматра да су мостови 

оно најбоље и највредније што човјек ствара? (Зато што омогућују 

путовања у нове крајеве,  сусрете са људима из других крајева, 

упознавање са њиховим достигнућима, културом и  производима, 

међусобну размјену добара...) 

2. Истицање циља часа: Данас ћемо прочитати због чега Иво Андрић 

мисли да су мостови већи  и вреднији од свега што човјек подиже и 

гради. Наслов написати на табли! 

3. Изражајно читање: Текст чита наставник и посебно бојом гласа 

истиче љепоту и значај  мостова. 

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања!  

5. Провјера доживљаја: Због чега Иво Андрић сматра да су мостови 

„важнији од кућа, светији   од храмова“? Одговоре пронађите -  прва 

половина одјељења у првом пасусу, а друга  половина одјељења у 

задњем пасусу. (Први пасус: ,,... не служе ничем што је тајно или зло“ , 

задњи пасус: „... да не буде дељења, противности ни растанака.“) 

6. Анализа: Ученици читају једну по једну мотивску цјелину, одређују 

њен мотив, подвлаче  једном линијом епитете, а са двије компарације и 

уочавају њихову стилску функцију. 1. мотив: Значај мостова  2. мотив: 

Велики камени мостови (Епитети: велики, камени, ишчезлих, сиви, 

зарудели, танка) 3. мотив: Танки железни мостови (Епитети: танки, 

железни; поређење: мостови затегнути  као жица) 4. мотив: Дрвени 

мостови (Епитети: дрвени, изглодане; поређење: изглодане греде као 

дашчице ксилофона) 5. мотив:  Мостићи у планинама (Епитети: мали, 

горског, горска, затесана; поређења: сељаци слепо упорни као мрави, 

бивши мостови леже и труну као остало дрвеће)  6. мотив: Значај 

мостова 7. мотив: Сарајевски мостови (Епитети: каменити, судбинско, 

мален али сталан, добра и  ћутљива; поређења: корито ријеке као 

кичма Сарајева, мостови као каменити   пршљенови,  мост као 

ћутљива тврђава) 8. мотив: Каменити мостови у Шпанији (Епитети: 

танки и бели, каменити,  тамној; поређења: мостови танки и бели као 
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привиђења) 9. мотив: Дрвени мостови по Швајцарској (Епитети: 

великих, дугачке, чудесних; поређења: мостови личе на дугачке амбаре, 

мостови искићени сликама као капеле) 10. мотив: Фантастични 

мостови у Турској (Епитет: фантастични) 11. мотив: Римски мостови 

(Епитети: белог, нов; поређење: мостови стоје као скелети на 

стражи) 12. мотив: Значај мостова (Епитети: верне и ћутљиве, вечиту 

и вечно незасићену; поређење: мостове као вечиту и вечно незасићену 

људску жељу) 

7. Синтеза: Одредити тему, идеју и поенту! 

а) Тема: Љепота и значај мостова 

 б) Идеја: Од свега што човјек подиже и гради најзначајнији су 

мостови 

 в) Поента: „Од свега што човек у животном нагону подиже и гради 

ништа није у  мојим очима боље и вредније од мостова.“ 

8. Домаћи задатак: Научити напамет уводни пасус. 

9. Преглед записа на табли: 

                                      Иво Андрић: Мостови 

Тема, идеја и поента:  

а) Тема: Љепота и значај мостова 

 б) Идеја: Од свега што човјек подиже и гради најзначајнији су 

мостови 

 в) Поента: „Од свега што човек у животном нагону подиже и гради 

ништа није у  мојим очима боље и вредније од мостова.“                                   

НАПОМЕНА: На првом часу мотиви се читају један по један, одређује 

се њихова тема, језичка средства којима су насликани и њихова 

функција до шестог мотива, а од шестог до двенаестог мотива се 

наставља на другом часу, одређују тема, идеја и поента и провјерава 

јесу ли ученици први пасус научили напамет 

 

Наставна јединица:  

               Војислав Илић: Зимско јутро  
( тема, идеја и  поента, мотиви, језичка средства и ритам) 

Наставна тема: Лирско дјело 

Циљ часа: 

        а) Образовни: уочавање и формулисање теме, идеје и поенте, 

мотива,  функције језичких средстава и особина ритма 
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        б) Функционални: развијање способности посматрања, 

издвајања, анализе,  повезивања, упоређивања и закључивања 

          в) Васпитни: развијање љубави према природи и селу, љепоти 

пејзажа –   његовом опису и  слици 

Тип часа: комбинацација обраде, обнављања  и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

 Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван Стефановић, Светозар 

Личина и Лука Шекара: Читанка за шести разред основне школе 

 Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 2 (два) 

                                    Структура часа  

1. Мотивација: Напиши све што ти падне на памет, а везано је за 

зимско јутро! Пет-шест ученика чита своје асоцијације. Наставник их 

допуњује сљедећим и сличним асоцијацијама: бијело и чисто, мирно и 

тихо, оштар мраз, топла бунда, шал и рукавице, црвен нос, ријетки 

пролазници, клизаве стазе, мразом ишарани прозори, топла пећ и чај, 

бакине и дједове приче, танак дим из димњака, врапци под стрехама, 

ињем окићено дрвеће...  

2. Истицање циља часа: А сада ћемо прочитати како је пјесник 

Војислав Илић доживио зимско јутро на селу. Наслов пишемо на табли.   

3. Изражајно читање: Текст чита наставник. Посебно обратити пажњу 

на функцију цезуре и изражајну снагу епитета.   

4. Психолошка пауза:  Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања. 

 5. Провјера доживљаја:  Отворите Читанке на страни 8, пажљиво 

прочитајте пјесму, изаберите по вама најљепшу слику и једном 

реченицом објасните због чега сте баш ту слику изабрали! На примјер, 

мени је најљепша слика „А танак и бео снег покрио поља и равни, / И 

сниски, тршчани кров“ зато што оставља утисак бескрајне бјелине и 

чистоће као да смо танким бијелим велом прекрили цијели пејзаж. Три-

четири ученика читају свој избор и дају образложења избора.   

 6. Анализа:  

 а) Тема, идеја и поента: Шта је тема пјесме Зимско јутро, шта је 

предмет приказивања, о  чему се у пјесми пјева, која је животна појава 

у њој приказана? (Доживљај зимског јутра на селу.) Шта је идеја, 

порука или основна мисао у пјесми? (Љепота зимског јутра на селу    

је у бескрајно бијелом простору,  у миру и тишини.) Пронађите у другој 
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строфи поенту,  стих  у коме је најпотпуније садржана идеја пјесме. 

(„Тај мир у часу милом.“) 

б) Мотивска структура пјесме: Мотив је најмања тематска јединица у 

дјелу. У лирским   пјесмама обично је строфа једна мотивска цјелина. 

Тако у пјесми Зимско јутро имамо    четири мотива. Мотив прве строфе 

могли би формулисати као Бескрајни бијели танки покривач. Ученици 

читају једну по једну строфу и својим ријечима исказују њен мотив.  (1.  

Бескрајни бијели танки покривач  2. Пијетао ремети јутарњи мир 3. 

Ловац са псима у  поље жури 4. Свјежи јутарњи дах. )  

 в) Језичка средства: Да би нам што вјерније пренијели своје утиске, 

пјесници се служе  различитим језичким средствима. Једно од 

најчешћих језичких средстава је епитет. 

     Епитет је језичко средство којим се казује битна особина. Епитети су 

најчешће описни придјеви, а по функцији у реченици атрибути. Један 

ученик чита прву строфу,  издваја епитете, одређује врсту ријечи и 

функцију у реченици, а потом одјељење подијелимо у три групе и 

свакој групи дамо задатак да у једној строфи подвуче епитете.   

(Епитети: 1. строфа – оштар мраз, зелено лисје, танак и бео снег, 

сниски тршчани кров,   видокруг тавни; 2. строфа: будан петао, 

зимски дан, звучним гласом, часу милом; 3.  строфа: звиждање јасно, 

тежак промуко глас, брзе псе, погурен ловац, копреном белом;  4. 

строфа: ноћна кандила, свежи јутарњи дах, долине мирне, шум благ, 

студеним крилом,   голе гранчице.)          

     Персонификација је језичко изражајно средство којим се неживом 

дају особине  живог да би нам то неживо било ближе, људскије. Тако је 

мраз спалио лисје, снијег покрио  поља, брегови се губе и круже 

видокруг. Мраз, снијег и брегови имају особине људи да  нешто спале и 

покрију, да се изгубе и да нешто окруже. Пронађите у другој строфи 

шта   ради мир, а шта пијетао! (Мир влада, а будан пијетао поздравља 

дан.) Пронађите шта у  четвртој строфи раде ноћна кандила (звијезде), 

јутарњи дах и шум! (Ноћна кандила се гасе  јутарњи дах прелијеће 

долине, а дах дира гранчице.)  

     Ономатопеја је језичко изражајно средство којим се опонашају 

звукови из природе.   Тако, на примјер, у трећој строфи ријеч звиждање 

и сама звижди, опонаша звиждук. Која  ријеч у четвртој строфи сама 

шуми, опонаша шум? (Шум.) 
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 а) Ритам: Обиљежити паузе у пјесми сљедећим знацима: И - послије 

изговорне цјелине;  Г-   цезура, послије три изговорне цјелине; Т – 

основна, на крају стиха;  #  - велика, на крају  строфе. Закључити да се 

увијек цезура јавља послије три, основна послије шест, а велика послије  

двадесет и једне изговорне цјелине што пјесми даје миран и складан 

ритам. Ту  тврдњу поткријепити још једним изражајним читањем.  

7. Синтеза: Лирско дјело: Шта исповиједа лирско дјело? Шта чини 

структуру лирске пјесме? Шта је мотив? Шта чини композицију лирске 

пјесме? Како дијелимо лирске пјесме по мотивима? Шта је осјећање, а 

шта угођај у лирској пјесми? Шта је ритам, стих, строфа, рима, пауза и 

наброј врсте стихова, строфа, рима и пауза! (Лирско дјело сажето 

исповиједа осјећања и мисли. Структуру лирске пјесме чине мотиви 

пјесничких слика. Мотив је најмања тематска јединица. Композицију 

лирске пјесме чине уводни, средишњи и завршни мотив. Према врсти 

мотива лирске пјесме дијелимо на: дескриптивне (описне, пејзажне), 

родољубиве (патриотске), љубавне, социјалне… Осјећање је емоција 

коју пјесник исказује непосредно или пјесничком сликом(радост – туга, 

срећа – бол, љубав – мржња, њежност – пркос, страх, чежња, нада, 

сјета…), а угођај је атмосфера коју стварају пјесничке слике (ведра – 

суморна, радосна – тужна,  заносна – равнодушна…) Ритам је 

понављање истих језичких јединица(стихова, строфа, рима, пауза)  у 

једнаким размацима. Стих је основна говорна и ритамска цјелина у 

пјесми. Стихови према броју слогова могу бити осмерци, десетерци, 

једанаестерци… Строфа је мотивска, мисаона, говорна и ритамска 

цјелина. Строфе према броју стихова могу бити: дистих (2 стиха), 

терцина (три стиха), катрен (4 стиха)…  Рима је гласовно 

подударање ријечи у пјесми. Рима може бити парна (римују се 1. и 2, 3. 

и 4… стих), укрштена (римују се 1. и 3, а 2. и 4. стих) и обгрљена 

(римују се 1. и 4, а 2. и 3. стих). Пауза је прекид у говорном низу. Паузе 

могу бити: цезура (у стиху), основна (на крају стиха) и велика (на крају 

строфе).   

8. Преглед записа на табли: 

                            Војислав Илић: Зимско јутро 

а) Тема: Доживљај зимског јутра  на селу 

б) Идеја: Љепота зимског јутра на селу  је у бескрајно бијелом 

простору, у миру и тишини. 

в) Поента: „Тај мир у часу милом.“ 
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НАПОМЕНА:  
а) На првом часу извршити мотивацију, истаћи циљ, провјерити 

доживљај, открити тему, идеју,  поенту и мотиве. 

б) На другом часу помоћу анализе домаћих задатака обновити мотивску 

структуру пјесме, а  потом  анализирати језичка средства и ритам. 

в) На трећем часу прочитати три-четири домаћа задатка ученика, затим 

на основу обиљежених  пауза и подвучених језичких средстава 

вјежбати изражајно читање, а потом и рецитовање.  

 

Наставна јединица: 

                       Алекса Шантић: Моја отаџбина  
( тема и идеја, мотиви,   језичка средства, о осјећања и ритам) 

Наставна тема: Лирско дјело 

Циљ часа: 

        а) Образовни: уочавање и формулисање теме и идеје, мотива, 

језичких средстава, основних осјећања и елемената ритма и 

изражајног читања  

         б) Функционални: развијање способности посматрања, 

издвајања, анализе,  повезивања, упоређивања и закључивања 

          в) Васпитни: развијање љубави према народу и отаџбини 

Тип часа: комбинацација обраде, обнављања  и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван Стефановић, Светозар 

Личина и Лука Шекара: Читанка за шести разред основне школе и  

преглед на графофолији 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 2 (два) 

                                         Структура часа 

 1. Мотивација: Како гласи синоним за ријеч отаџбина? (Домовина.) 

Какве су по начину грађења ријечи отаџбина и домовина? (Изведенице.) 

Од којих ријечи су изведене ријечи отаџбина и домовина? (Отаџбина је 

изведена од ријечи отац, а домовина од ријечи дом.) То значи да је 

отаџбина земља наших отаца, а домовина земља у којој је наш дом, 

кућа.) Шта је онда ваша отаџбина? (Република Српска.) Какве су по 

начину грађења и шта значе ријечи родољубље и родољуб? (Ријечи 

родољубље и родољуб су сложенице од ријечи род љубити. Родољубље 
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значи љубав према роду, свом народу, а ријеч родољуб значи човјек који 

љуби, воли род, свој народ.) Која је ријеч синоним за ријеч родољубље? 

(Патриотизам.)  Ријеч патриотизам је изведена преко ријечи патриот 

од латинске ријечи патер – отац, што значи да је патритизам љубав 

према очевини, према земљи отаца, према домовини, земљи гдје је наш 

дом, кућа. 

2. Истицање циља часа: Данас ћемо анализирати једну родољубиву 

или патриотску пјесму Алексе Шантића Моја отаџбина или Моја 

домовина. Наслов пишемо на табли.  

3. Изражајно читање: Текст чита наставник. Посебну пажњу 

посветити емоционалности пјесничких слика.  

4. Психолошка пауза:  Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања! 

 5. Провјера доживљаја:  Шта за Алексу Шантића представља 

отаџбина – простор на коме живи народ или сам народ? (Народ.) 

Отворите Читанке на страни 111, пажљиво прочитајте пјесму и 

подвуците стихове којима ћете доказати тврдњу да за Алексу Шантића 

народ представља отаџбину, а не територија!  („И свуда гдје је српска 

душа која / тамо је мени отаџбина моја, / мој дом и моје рођено 

огњиште.“) Од које ријечи је изведена ријеч огњиште? (Од ријечи 

огањ.) Шта је синоним за ријеч огањ? (Ватра.) Дакле, огњиште значи 

мјесто у кући гдје се ложи огањ, ватра, поред које смо се некада рађали. 

 6. Анализа:  

     а) Тема, идеја и поента: Дакле, о чему пјева Алекса Шантић, шта је 

тема његове пјесме Моја   отаџбина? (Љубав према отаџбини.) Шта је 

идеја, порука пјесме Моја отажбина? (Љубав према отаџбини је љубав 

према народу.) У којим стиховима је најпотпуније исказана та идеја, у 

којим стиховима је поента пјесме? („И свуда гдје је српска душа која / 

тамо је  мени отаџбина моја, / мој дом и моје   рођено огњиште.“) 

     б) Мотиви, језичка средства, осјећања: Одјељење подијелити на 

четири групе и свакој групи   дати по једну строфу да у њој одреде 

основни мотив, језичко средство  и осјећање. Ученици   раде у групи, а 

наставник им помаже и усмјерава их. По завршетку рада по један 

ученик из  сваке групе износи резултате истраживања, а остали 

ученици и наставник по потреби врше  корекције. Резултате ученичких 

истраживања наставник уноси у сљедећу табелу на графофолији или на 

табли. 
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Р.бр. Мотиви Језичка средства Осјећање 

  1. Ране мога рода епитети: земље убоге 

и голе 

бол и патња 

  2. Патње, муке и  

крв 

поређење: крв са ду- 

шманских рука је моја 

 крв 

бол, патње, муке, 

  3. Цвиле душе  

милиона 

персонификација: бол 

 вапије и иште 

уздаси, сузе и бол 

  4. Српска душа –  

отаџбина 

поређење: српска  

душа и отаџбина 

саосјећање 

 (Напомена: Битнији је истраживачи процес у групи од тачности 

рјешења.) 

     в) Ритам: Строфу од три стиха зовемо терцина, а од четири стиха 

катрен. Какве су строфе у   Шантићевој пјесми? (Два катрена и двије 

терцине.) Устаљену лирску форму која се састоји  од укупно четрнаест 

стихова који су распоређени у два катрена и двије терцине  зовемо  

сонет. Прочитати пјесму и обиљежити паузе: Г- цезура, послије пет 

слогова;  Т- основна  послије једанаест слогова, на крају стиха; # - 

велика, на крају строфе. Какав је стих обзиром на број слогова? ( 

Једанаестерац са цезуром послије петог слога.) Подвући ријечи које се 

гласовно подударају, које се римују. (Срца – грца, голе – боле; 

истрзана – рана, мука – рука;  милиона – бона; која – моја; иште – 

огњиште.) Када се римују 1. и 2, затим 3. и 4. па 5. и 6. стих, такву 

риму називамо парном; када се римују 1. и 3, а 2. и 4. стих, такву риму 

називамо укрштеном;  када се римују 1. и 4, а 2. и 3. стих такву риму 

називамо обгрљеном. Какве су риме у првој и другој, а какве у трећој и 

четвртој строфи? (У првој и другој обгрљене, а у трећој и четвртој 

парне  обгрљене римовањем трећих стихова из обадвије строфе.) 

Цијела пјесма дјелује као музичка  симфонија бола и патње. Пјесник је 

то постигао правилним распоредом пауза, устаљеном дужином  стиха и 

правилним распоредом рима.  

7. Синтеза:  

а) Лирско дјело: Обновити особине и структуру лирског дјела на 

основу питања и одговора датих на 77. страници овог приручника.   
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б) Изражајно читање: На основу обиљежених пауза и формулисаних 

основних осјећања  пјесму прво изражајно прочита наставник, а потом 

два-три ученика. 

в) Изражајно рецитовање: ученици рецитују пјесму појединачно и по 

четири ученика као  рецитал. 

8. Домаћи задатак: Научити пјесму напамет.  

 9. Преглед записа на табли: 

                           Алекса Шантић: Моја отаџбина 

а) Тема: Љубав према отаџбини 

 б) Идеја: Љубав према отаџбини је љубав према народу. 

 в) Поента: „И свуда гдје је српска душа која / тамо је мени отаџбина 

моја, / мој дом и моје   рођено огњиште.“ 

НАПОМЕНА: На првом часу извршити мотивацију, провјеру 

доживљаја и комплетну анализу осим ритма. На другом часу обновити 

тему, идеју и поенту,  анализирати елементе ритма и изражајног 

читања, а потом вјежбати рецитовање. 

 

Наставна јединица: 

            Бранко Радичевић: Ђачки растанак  
           (тема и идеја,   мотиви, језичка средства, осјећања, 

                   елементи ритма и изражајног читања) 

Наставна тема: Лирско дјело 

 Циљ часа: 
        а) Образовни: уочавање и формулисање теме и идеје, мотива, 

језичких  средстава, основних осјећања и елемената ритма и 

изражајног читања  

         б) Функционални: развијање способности посматрања, 

издвајања, анализе, повезивања, упоређивања и закључивања 

           в) Васпитни: развијање љубави према ђачком добу, завичају,  

народу, отаџбини и слободи 

 Тип часа: комбинацација обраде, обнављања  и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

 Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван Стефановић, Светозар 

Личина и Лука Шекара: Читанка за шести разред основне школе и 

преглед на графофолији 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 
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Број часова: 2 (два) 

                                Структура часа  

1. Мотивација: Које је најљепше доба од колијевке па до гроба? 

(Ђачко доба.) Шта значи израз  од колијевке па до гроба? (Од рођења 

па до смрти.) Због чега је ђачко доба најљепше доба у животу? (Због 

младости, другарства, игре, пјесме, љубави...)  

2. Истицање циља часа: Најљепшу химну ђачком добу испјевао је 

српски пјесник Бранко  Радичевић у поеми Ђачки растанак. Химна је 

пјесма у славу неком или нечем, а поема је епсколирска пјесма у којој 

се преплићу наративни елементи (догађаји, прича – епски  елементи) са 

пјесничким сликама (лирски елементи). Данас ћемо анализирати један 

одломак из те поеме. Наслов написати на табли!  Да би лакше пратили 

текст одломка из поеме, подсјетићемо се  значења неких ријечи, 

пронаћемо њихове синониме: благо – богатство, луг –    шума, горе – 

планине, красота – љепота, чун   – чамац, вал – талас...  

3. Изражајно читање: Текст чита наставник. Посебну пажњу 

посветити емоционалности пјесничких слика и динамичном ритму 

набрајања!  

4. Психолошка пауза:  Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања!   

5. Провјера доживљаја:  Осим од ђачког доба и својих другова Бранко 

Радичевић се опрашта од једног града и једне ријеке. Од кога се мјеста 

и од које ријеке пјесник опрашта? (Од Карловаца и Дунава.) Залазак 

сунца пјесник подсјећа на једну битку. Које се то битке Бранко сјећа и 

на тај начин повезује љубав према ђачком добу и завичају са љубављу 

према отаџбини и слободи? (Косовске битке.)  

6. Анализа:  

     а) Тема, идеја и поента: Дакле, шта је тема одломка из поеме Ђачки 

растанак, о чему то  Бранко пјева? (Љепота ђачког доба, завичаја и 

отаџбине) Шта је идеја, порука поеме  Ђачки растанак? (Растанак са 

ђачким добом, завичајем и отаџбином је тежак.) У којим стиховима је 

најпотпуније исказана та идеја, у којим стиховима је поента пјесме? 

(„Тешко  му се, тешко раставити...“) 

     б) Мотиви, језичка средства, осјећања: Одјељење подијелити на 

шест група и свакој групи  дати по једну строфу да у њој одреде 

основни мотив, језичко средство  и осјећање. Ученици  раде у групи, а 

наставник им помаже и усмјерава их. По завршетку рада по један 



83 
 

ученик из  сваке групе износи резултате истраживања, а остали 

ученици и наставник по потреби врше  корекције. Резултате ученичких 

истраживања наставник уноси у сљедећу табелу на  графофолији или 

на табли. 

Р.б.           Мотиви Језичка средства Осјећања 

  1. Дијете - птиче поређење: дијете и птиче радост 

  2. Растанак контраст: радост и туга туга 

  3. Карловци  хипербола: град на уснама жал 

  4. Залазак сунца  поређење: сунце и битка родољубље 

  5. Дунав контраст: тама и свјетло милина 

  6. На Дунаву градација: вјетар, бура,  

муња,гром, пјесма 

радост 

 (Напомена: Битнији је истраживачи процес у групи од тачности 

рјешења.) 

     в) Ритам: Прочитати пјесму и обиљежити паузе: Г- цезура, послије 

четири слога;  Т- основна  послије десет слогова, на крају стиха; # - 

велика, на крају строфе. Какав је стих  обзиром на број слогова? 

(Десетерац са цезуром послије четири слога.) Подвући слогове који се  

гласовно подударају у римама – свака група у својој строфи!  Када се 

римују 1. и 2, затим 3. и 4. па       5. и 6. стих, такву риму називамо 

парном; када се римују 1. и 3, а 2. и 4. стих, такву риму називамо  

укрштеном; када се римују 1. и 4, а 2. и 3. стих такву риму називамо 

обгрљеном. Какве су риме у поеми Ђачи растанак? (Парне.) Цијела 

пјесма дјелује као складна али полетна музичка  композиција. Пјесник 

је то постигао правилним распоредом пауза, устаљеном дужином стиха, 

правилним распоредом рима, набрајањем и редањем пјесничких слика 

у градацији. 

  г) Језик: Бранко Радичевић је пјевао на чистом народном језику 

подржавајући тако борбу Вука   Караџића за увођење народног језика у 

књижевност. У поеми има знатан број ријечи из народа које  нису ушле 

у књижевну норму и данас представљају дијалектизме и одређен број 

ријечи из којих су    изостављени вокали због десетерца. Издвојити те 

ријечи и написати  њихове књижевне облике –  свака група у својој 

строфи! (1. строфа:  амо – овамо, звах – једах,    'тиче – птиче; 2. 

строфа:  диг'о   – дигао,  'тић – птић, ал' – али, к'о – као, свети' – 

светих, њи' –  њих, 3. строфа: л' – ли,  живе' – живех, туде – ту, ал' – 
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али, би' – бих, им'о – имао, б' – бих, им'о – имао, вељу – велику, туди  – 

ту, притиснут' – притиснути; 4. строфа: гледа' – гледам, гледа' –  

гледам, веље – велике, гледа' – гледам, назада – назад, осети' – осетих, 

осети' – осетих, ал' – али,  углед'о – угледао; 5. строфа: тамоамо – 

тамо-амо; 6. строфа: друговим' – друговима, за'ватио – 

захватио,певн' – певнух,  извука' – извукао.)  

7. Синтеза:  

а) Лирско дјело: Обновити особине и структуру лирског дјела на 

основу питања и одговора датих на 77. страници овог приручника! 

б) Изражајно читање: На основу обиљежених пауза и формулисаних 

основних осјећања одломак из поеме прво изражајно прочита 

наставник, а потом један ученик. 

б) Изражајно рецитовање: Ученици појединачно рецитују прву строфу, 

а потом изражајно читају у облику рецитала цијели одломак. 

 8.  Домаћи задатак: Научити напамет прву строфу из пјесме. 

 9. Преглед записа на табли: 

       Бранко Радичевић: Ђачки растанак – одломак из поеме 

     1) Тема: Љепота ђачког доба, завичаја и отаџбине 

     2) Идеја: Растанак са ђачким добом, завичајем и отаџбином је  

         тежак. 

     3) Поента: „Тешко  му се, тешко раставити...“ 

НАПОМЕНА: На првом часу извршити мотивацију, провјеру 

доживљаја и формулисати тему и идеју. На другом часу обновити тему, 

идеју и поенту,  анализирати мотиве, језичка средства и осјећања. На 

трећем часу анализирати елементе ритма и изражајног читања, а потом 

вјежбати изражајно читање и рецитовање. 

 

Наставна јединица: 

 Драгутин Тадијановић:  

                 Носим све торбе, а нисам магара 
 (тема, идеја и поента, епски и лирски елементи, ритам ) 
Наставна тема: Лирско дјело 

Циљ часа: 
       а) Образовни: уочавање и формулисање теме и идеје, епских и 

лирских  елемената и  особина ритма  
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         б) Функционални: развијање способности посматрања, 

издвајања, анализе,  повезивања, упоређивања и закључивања 

         в) Васпитни: његовање дјечијих симпатија, њихове љепоте и 

искреност         

Тип часа: комбинацација обраде, обнављања  и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног и групног  

Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван Стефановић, Светозар 

Личина и  Лука Шекара: Читанка за шести разред основне школе  

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова:  1 (један) 

                                     Структура часа   

1. Мотивација: Коју тајну дјевојчице и дјечаци најбоље чувају? (Да су 

заљубљени и име особе у коју су заљубљени.)  Ако би један дјечак носио 

школске торбе свих ученика из одјељења, би ли он био добар друг или 

само обичан магарац кога други искориштавају? Прво дижу руку 

ученици који мисле да би тај дјечак био добар друг, а потом ученици 

који мисле да би тај дјечак био обичан магарац. (Само утврдити однос 

одговора, а  не коментарисати их.) 

 2. Истицање циља часа: Данас ћемо прочитати и анализирати пјесму 

хрватског пјесника   Драгутина Тадијановића о дјечаку који носи све 

торбе, а није магарац. Наслов написати на табли!   

3. Изражајно читање: Текст чита наставник. Посебну пажњу 

посветити спонтаности и искрености дјечаковог монолога!  

4. Психолошка пауза:  Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања! 

 5. Провјера доживљаја:  Због чега дјечак радо носи торбе свих 

ученика из одјељења? (Због тога што је међу њима и Јелина торба.) 

Колико би торби дјечак могао носити за Јелу? (Тридесет и три торбе.) 

Да ли би дјечак икоме признао да торбе носи само због Јеле? (Не би 

признао никоме ни за живу главу.) По чему дјечак сигурно зна да није 

магарац? (По томе што магарац има дуге уши.)  

6. Анализа:  

     а) Тема, идеја и поента: Шта је тема, о чему пјева Драгутин 

Тадијановић у пјесми Носим све  торбе, а нисам магарац? (Снага и 

љепота тајне дјечије љубави) Шта је идеја, порука Тадијановићеве 

пјесме? (Дјечија љубав је искрена, дубока и скривена.) Којим стиховима 

је  најпотпуније исказана идеја пјесме, у којим стиховима је њена 
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поента? („Могао бих за њу /  да носим, сигурно, тридесет и три 

торбе.“)   

     б) Епски и лирски елементи у пјесми: Пјесма је написана у облику 

приче. Хајде да је  покушамо препричати! (Један дјечак није волио да се 

туче. Дјеца су из школе прво ишла у  реду докле их учитељ види, а онда 

су се тукла са онима из другог села. Дјечак о тучи није  волио ни да 

прича. Он је једва чекао да неко упита ко ће бити магарац па да на  

њега натоваре све торбе. Торбе је носио због Јелине торбе премда то 

никоме не би признао  ни  за живу главу. Ако би му неко рекао да је 

магарац, он је знао да није јер магарац има дуге  уши. ) Дакле, пјесма 

има догађаје, наративне или епске елементе, али пјесма има и лирске 

елементе – пјесничке слике и осјећања. Које двије пјесничке слике 

препознајемо у пјесми?  (Дјечију тучу и дјечака који носи торбе.) О 

коме осјећању пјесник пјева? (О дјечијој  љубави.) Према томе у пјесми 

се преплићу догађаји (епски – наративни елементи) и пјесничке слике и 

осјећања (лирски елементи).  

     в) Ритам: Одјељење подијелити на пет група и свакој групи дати по 

једну строфу да у сваком стиху изброји број слогова и број изговорних 

цјелина и да пронађу риме уколико их има!  Из сваке групе по један 

ученик казује број слогова и број  изговорних цјелина у свком  стиху 

своје строфе и констатује да у строфи нема рима. Везани стих је 

ограничен (везан)  бројем слогова или бројем изговорних цјелина или 

римом. Слободни стих није ограничен (није везан) ни бројем слогова, 

ни бројем изговорних цјелина ни римом. Какав је стих у  овој пјесми? 

Образложи одговор!(Слободан. Није ограничен, није везан,  ни бројем 

слогова,  ни бројем изговорних цјелина ни римом.) И слободан стих у 

значајној мјери доприноси да пјесма дјелује као лирска прича. 

      г) Језик: У коме лицу је пјесма написана? (У првом лицу.) Како 

зовемо догађај испричан у првом лицу?  (Доживљај.) Шта је пјесник 

постигао казујући пјесму као монолог у првом лицу? (Пјесма је добила  

на субјективности, емоционалности, на личном тону.)   

7. Синтеза:  

а) Лирско дјело: Обновити особине и структуру лирског дјела на 

основу питања и одговора датих на 77. страници овог приручника! 

 б) Припрема за изражајно читање: Читати једну по једну строфу и у 

њима обиљежити  паузе сљедећим знацима: Г- цезура, у стиху;  Т- 

основна  на крају стиха; # - велика, на крају  строфе.  
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 в) Изражајно рецитовање: На основу обиљежених пауза и 

формулисаног основног осјећања  ученици читају строфу по строфу, а 

потом по пет ученика пјесму казују као рецитал.  

8. Домаћи задатак: Научити напамет од „Могао бих за њу / да носим, 

сигурно, тридесет и три торбе“ до краја пјесме.    

9. Преглед записа на табли: 

 Драгутин Тадијановић: Носим све торбе, а нисам магарац 

              1) Тема: Снага и љепота тајне дјечије љубави 

              2) Идеја: Дјечија љубав је искрена, дубока и скривена. 

               3) Поента: „Могао бих за њу /  да носим, сигурно, тридесет  

                 и три торбе.“   

 

Наставна јединица: 

             Бранко В. Радичевић: Песме о мајци  
                     (тема и идеја, књижевни портрет) 

Наставна тема: Лирско дјело 

Циљ часа: 
         а) Образовни: уочавање и формулисање теме и идеје и приказ 

књижевног портрета 

        б) Функционални: развијање способности посматрања, 

издвајања, анализе,   повезивања, упоређивања и закључивања 

         в) Васпитни: развијање љубави и поштовања према родитељима                         

Тип часа: комбинацација обраде, обнављања  и вјежбања 

Облик рада: комбинација индивидуалног и фронталног 

Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван Стефановић, Светозар 

Личина и  Лука Шекара: Читанка за шести разред основне школе и 

књига лектире Бранко В. Радичевић: Песме о мајци 

Наставне методе: комбинација текст методе, методе писаних радова 

и дијалошке методе 

Број часова: 2 (два) 

                                    Структура часа 

 1. Мотивација: О коме су испјеване најтоплије пјесме и испричане 

најљепше приче? (О  мајци.) Због чега је мајка трајно надахнуће 

пјесницима? (Мајка нас рађа, подиже, храни и брине о нама цијелог 

живота. Цијелог живота она нас прати и брине о нама. Пјесник каже 
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„Гдје год се нађеш, / с тобом је и мати.“ За мајку ми остајемо њена 

дјеца чак и када одрастемо и имамо своју дјецу.)  

2. Истицање циља часа: Најљепше пјесме о мајци, али и о оцу на 

српском језику је испјевао Бранко В. Радичевић. То је ваша сљедећа 

лектира. Лектиру ћете пажљиво прочитати. Дјевојчице ће написати 

приказ Отац Бранка В. Радичевића и изабрати и научити напамет једну 

пјесму посвећену оцу. Дјечаци ће написати приказ Мајка Бранка В. 

Радичевића и изабрати једну пјесму посвећену мајци и научити је 

напамет. 

 3. Провјера доживљаја:  Да би сина прекорила што слабо учи, мајка 

му прича о дјечаку који  ништа не учи и о мачку који учи мјесто њега. 

Шта је постао дјечак из мајчине приче? (Постао је мачак. Научио је 

чак да мјауче и преде.) Шта је постао мачак из мајчине приче? (Свршио 

је велике школе.) У једној причи Бранка В. Радичевића дјечак добија 

ноћу све што дању пожели. Шта је дјечак мислио ко му оставља све те 

поклоне? (Велики влатник, који што се више троши, то више расте.) 

Ко је мјесто великог златника дјечаку остављао поклоне? (Отац.) 

4. Анализа:  

     а) Тема и идеја: Шта је  основна тема цијеле збирке пјесама и 

лирских прича? (Снага,  љепота и величина родитељске љубави.)  Шта 

је идеја, основна порука, цијеле збирке  пјесама?  (Родитељска љубав је  

бескрајна и свемоћна.)  

     б) Портрет мајке: Два-три дјечака читају приказ Мајка Бранка В. 

Радичевића. Остали  ученици заједно са наставником исказују своје 

утиске о радовима – истичу добра запажања, дају примједбе и допуне. 

Орјентациони приказ мајке Бранка В. Радичевића би могао изгледдати 

овако: (Мајка Бранка В. Радичевића има осамдесет и осам година, а 

увијек је млада, баш  као што дјеца мајци увијек остају дјеца, чак и кад 

имају седамдесет и двије године. Пјесникова мајка је најмања мајка на 

свијету.  Има само тридесет пет килограма, а може се подијелити на 

сву дјецу свијета и што се  више дијели, то је више има, јер љубав  је 

једина ствар на свијету која, што се више  даје, то постаје већа. 

Мајка је сва саздана  од љубави према својој дјеци. И у свакодневне, 

обичне послове – кад крпи, плете, пришива  дугмад, мијеси медењаке и 

шије,  мајка уноси сву своју љубав, топлину, бриге и снове. И док   ћути, 

спава и сања – мајка  брине за дјецу и чува их. Од њене бриге „Дунав и 

Сава потеку узводно до бескраја“, њена   рука ухвати метак у лету, 
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она те свуда прати и прије тебе  се кући врати да те дочека. Њена 

љубав, бриге, топлина и пажња су бескрајни, уткани су  у сваки њен 

покрет, у сваку  њену мисао, она њима живи и дише. „Кад мати бије, 

то је  крај света“ и то ради  пауновим   пером;  а кад сина треба 

критиковати због аљкавог  односа према учењу, прича  му причу о  

неком неодговорном дјечаку и његовом мачку који су замијенили улоге 

па дјечак почео да мјауче и преде, а мачак свршио велике школе. Своје 

се дијете не смије нити може никада  и ничим ни повриједити ни 

увриједити, оно је увијек и најбоље и најљепше.) 

     в) Портрет оца: Двије-три дјевојчице читају приказ Отац Бранка В. 

Радичевића. Остали  ученици заједно са наставником исказују своје 

утиске о радовима – истичу добра запажања,  дају примједбе и допуне. 

Орјентациони приказ оца Бранка В. Радичевића би могао изгледдати 

овако: (Отац Бранка В. Радичевића је некада био крупан и снажан. 

Када се умива,“као да  је прошла олуја“;  када доручкује, „и бркови 

помажу да залогаје слажу“, а кад вечера, „ко да је суша навали отац 

да једе“; а кад сина счепа да пољуби, „од загрљаја врућа / два дана   

тресе се кућа“. Но, бриге за кућу и породицу чине своје. Ручак све 

чешће оставља на пола  и на посао жури, а вечеру од брига ни да куша. 

Изгледа „као да се стањи“, „косе већ седе“ и буди се све мањи. Све је 

то од напора да заради ону тешку дводинарку, под чијим теретом му 

се погрбе леђа, и то да би син имао све што пожели, а да не буде 

свјестан  колико се труда у то улаже, већ да мисли да све то доноси 

неки чаробни златник који, што се више троши, више расте. Кад сина 

треба тући, отац радије оде у кафану да пије  и некој чаши разбије 

главу или ће уз страшну вику „да промаши и сандук војнички одалами.“ 

Тако „некад се очеви неповратно помајче / опросте сину, а себе – 

повуку за  уво“ и отац постаје само друга мајка.  

5. Синтеза:  

а) Лирско дјело: Обновити особине и структуру лирског дјела на 

основу питања и одговора датих на 81. страници овог приручника! 

б) Изражајно рецитовање: Један дјечак и једна дјевојчица изражајно 

казују пјесме које су научили напамет. 

 6. Домаћи задатак: Према пјесмама Бранка В. Радичевића дјевојчице 

ће насликати портрет оца, а дјечаци портрет мајке. 

 7. Преглед записа на табли: 

                  Бранко В. Радичевић: Песме о мајци 
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а) Тема: Снага, љепота и величина  родитељске љубави 

 б) Идеја: Родитељска љубав је бескрајна и свемогућа.  
 

Наставна јединица: 

          Бранислав Нушић: Сумњиво лице 
Наставна тема: Драмско дјело 

Циљ часа: 
      а) Образовни: формулисање теме, идеје и особина ликова,  

      б) Функционални: развијање способности посматрања, 

издвајања, анализе,  повезивања, упоређивања и закључивања 

       в) Васпитни: развијање критичког односа према 

бирократизованој власти 

Тип часа: комбинацација обнављања, обраде и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван Стефановић, Светозар 

Личина и Лука Шекара: Читанка за шести разред основне школе 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке и методе писаних 

радова 

Број часова: 3 (три) 

                                   Структура часа 

 1. Мотивација: За кога кажемо да је сумњиво лице? (Четири-пет 

ученика износе своје мишљење, а наставник их допуњује сљедећим 

констатацијама: Сумњиво лице кажемо за некога кога добро не 

познајемо, а у чије добре намјере сумњамо, за некога ко је, по нашем 

мишљењу, склон забрањеним пословима - крађи, пљачки, отимачини, 

лажи, подвалама, преварама, ко је у сукобу са законом и влашћу…)  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо прочитати два одломка из 

комедије Бранислава Нушића Сумњиво лице. Нушић је познати српски 

комедиограф са краја 19. и почетка 20. вијека. У својим комедијама 

(драмама у којима се на духовит начин приказују друштвене мане) 

исмијавао је похлепну и уображену власт свога времена, а власт к'о 

власт је слична у свим временима, па се зато Нушићеве комедије и 

данас радо читају и гледају у позоришту. У Сумњивом лицу се 

приказује како власт из престонице шаље у једну варошицу телеграм у 

коме пише да се на подручју те варошице налази лице опасно за 

династију (за краља) и поредак те да га одмах ухапсе. Међутим, у 
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варошицу је стигао Ђока, апотекарски помоћник, с намјером да тајно 

испроси Марицу, кћеру варошког капетана. Капетан умјесто сумњивог 

лица ухапси будућег зета. Да би боље разумјели текст, неопходно је да 

знате значење сљедећих ријечи: кантар – вага, дућан – трговина, 

параграф – дио текста, авлија – двориште, клипан – букван, тикван, 

глупа, ока – 1,28 кг.  

3. Изражајно читање: Текст чита наставник. Посебно истаћи комичне 

елементе и слике локалне власти – писара Жике  и Виће и среског 

капетана Јеротије Пантића 

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања!  

5. Провјера доживљаја: Како је Жика „испекао школу“ за среског 

писара да људима суди не по закону него по томе ко колико плати?  

(„… нисам се мицао из разреда по годину, две па и три…“) Кога све 

тако школовани и вјечито мамурни писар Жика зове стоком 

(животињама)? (Јосу пандура и газда Милисава.)  

6. Анализа: Одјељење подијелити на пет група и свакој групи дати 

посебан задатак. Групе раде уз помоћ наставника, додатних питања и 

инструкција. Задаци групама: 

 а) 1. група: Писац и дјело (Пронаћи и написати када је живио 

Бранислав Нушић, о чему је  највише писао и која су му најпознатија 

дјела!)  

 б) 2. група: Тема и идеја (Кога слика Бранислав Нушић у датим 

одломцима и које им особине  даје. Напиши о томе три-четири 

реченица!) 

 Ликови: Напиши четири-пет реченица о сљедећим ликовима који 

представљају власт у  варошици: 

в) 3. група: Писар Жика (Како писар Жика мјери правду?) 

г) 4. група: Капетан (Како је капетана описала његова кћи Марица?) 

 д) 5. група:  Писар Вића (Како је писара Вићу описала Марица?)   

По један ученик из сваке групе чита забиљешке, а остали заједно са 

наставником исправљају и допуњују. Забиљешке треба урадити на 

основу 

а) Писац и дјело: Подаци о Браниславу Нушићу у Читанци на 60. 

страници. 
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б) Тема и идеја: (Тема: Слика власти у српској провинцији крајем 19. и 

почетком 20. вијека  Идеја: Власт у провинцији је необразована, 

уображена, похлепна, неодговорна и   распуштана.) 

 в) Писар Жика дијели правду: „Закон, то је мој кантар. Метнем на 

кантар твоју молбу, јали жалбу, па с друге стране метнем један 

параграф. Ако је мало, ја метнем још један, ако је мало и то, ја 

метнем једну олакшавну околност, па ако нагне језичак на другу 

страну, ја додам једну отежавну околност. Ако опет неће да превали 

на твоју страну, а ја,  пријатељу си мој, ударим мало језичак малим 

прстом, а кантар хоп, па превали на твоју  страну.“ г) Капетан у 

очима рођене кћерке: „Мој отац, иако је срески капетан, 

старовременски је човјек или, ако хоћеш искрено да ти кажем, глуп је 

и ограничен. Он је пре био поштар, па  је тамо нешто забрљао, те су 

га најурили из служе па је доцније прешао у полицију…“ 

 д) Писар Вића у очима Марице: „Па он и мајка навалили да пођем 

овдје за једног среског писара, једног преиспољеног клипана који личи 

на петла, а иначе је нитков и лопов  првокласни, те цео срез пишти од 

њега…“  

 7. Синтеза: 

а) Драмско дјело: Шта и помоћу чега приказује драмско дјело? Шта су 

дијалог, монолог и дидаскалије (ремарке)? Које су врсте драмских 

дјела? Шта приказују трагедија, комедија и драма? Шта је позоришно 

(сценско) дјело? Ко су аутори позоришне представи и шта су њихови 

задаци? (Драмско дјело сценски приказује радњу помоћу дијалога, 

монолога и дидаскалија (ремарки). Дијалог је разговор личности. 

Монолог је изношење мисли и осјећања једне личности. Дидаскалије 

(ремарке) су пишчева упуства написана у заградама о покретима и 

изражавању глумаца, изгледу сцене, свјетлосним и звучним ефектима 

намијењена ауторима позоришне представе и читаоцима. Врсте 

драмских књижевних дјела су трагедија, комедија и драма. Трагедија 

приказује друштвене сукобе у којима страдају (жртвују се) позитивни 

ликови ради остварења високих моралних циљева. Комедија приказује 

на смијешан начин критикујући поједнине друштвене појаве, интриге, 

карактере,нарави и конверзацију. Драма приказује теме из 

свакодневног живота мијешајући у реалности трагично и комично. 

Позоришно (сценско) дјело је приказ на позорници (сцени), пред 

гледаоцима драмског књижевног дјела. Аутори позоришне представе 
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су: режисер (организује рад позоришне екипе на сценском приказу 

драмског књижевног дјела), сцениграф (организује посао на уређењу 

сцене –позорнице), костимограф (креира костиме за глумце и 

статисте и руководи њиховом израдом),композитор (бира или пише 

музику која прати позоришну представу) глумци (представљају 

драмске ликове изгледом, покретом, говором, гестовима и мимиком).   

б) Сценско представљање: Подијелити улоге и организовати 

позоришну представу. 

8. Домаћи задатак: Напиши сажет приказ среске власти! 

 9. Преглед записа на табли: 

                          Бранислав Нушић: Сумњиво лице 

Тема: Слика власти у српској провинцији крајем 19. и почетком 20. 

вијека  

 Идеја: Власт у провинцији је необразована, уображена, похлепна, 

неодговорна и  распуштана.                                                  

НАПОМЕНА: На првом часу групе уз помоћ наставника завршавају 

рад на задацима,  на другом часу по један ученик из сваке групе чита 

забиљешке, а остали ученици   заједно са наставником исправљају и 

допуњују, а на трећем часу је вјежба  изражајног читања по улогама. 

 

Наставна јединица:  

     Ненад Дивљан: Из детињства Николе Тесле 
Наставна тема: Књижевнонаучно дјело 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: формулисање теме и идеје, уочавање мотива и 

језичких средстава  

       б) Функционални: развијање способности посматрања, 

издвајања, анализе,  повезивања, упоређивања и закључивања 

          в) Васпитни: развијање љубави и поштовања према људском 

стваралаштву и  тежњи да се људи међусобно повезују 

Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван Стефановић, Светозар 

Личина и Лука Шекара: Читанка за шести разред основне школе 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке и методе писаних 

радова 
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Број часова: 1 (један)  

                                        Структура часа  

1. Мотивација: На дијапројектору приказати прво једну па другу 

слику. На првој слици је приказан споменик поред прве изграђене 

хидроцентрале на Нијагариним водопадима у Канади који је градио 

највећи српски научник. Коме научнику је посвећен споменик? (Николи 

Тесли.) На другој слици је родна кућа Николе Тесле и црква у којој је 

крштен. Када је и гдје рођен, а када и гдје је умро Никола Тесла? 

(Никола Тесла је рођен 10. јула 1856. године у Смиљану код Госпића у 

Лици (некадашња Војна крајина Аустријског царства) у породици 

српског свештеника Милутина, а умро 7. јануара (на Божић) 1943. 

године у Њујорку. По личној жељи тијело му је кремирано уз звуке 

српске пјесме Тамо далеко, а урна пренесена тек 1956. године у Музеј 

Николе Тесле у Београду гдје се и данас чува.) Који су најзначајнији 

проналасци Николе Тесле? (Најзначајнији проналасци Николе Тесле су: 

производња и пренос електричне енергије на даљину, електрични 

генератори и мотори, бежична телеграфија која је омогућила појаву 

радија, телевизије и даљинског управљања.) Амерички инжењер и 

професор  Б. А. Беренд 1921. године у својој књизи је записао: „Тесла 

није оставио другима ништа више да ураде. Када бисмо из индустрије 

искључили резултате Теслиног истраживачког рада, сви точкови те 

индустрије престали би да се окрећу, наши трамваји и возови би 

стали, наши градови би били у мраку, а фабрике мртве и беспослене.“ 

2. Истицање циља часа: Данас ћемо прочитати одломак из књиге 

Ненада Дивљана  Из 

детињства Николе Тесле. 

Наслов написати на табли. Да 

би боље разумјели текст, 

требате   знати и значење 

сљедећих ријечи: сплав – 

пловни објекат направљен од 

више дрвених међусобно 

повезаних трупаца, балван – 

дрвени трупац у сплаву, 

конструисати – нацртати  

скицу онога што желимо 

направити, факсимил – копија, 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Tesla_Geburtshaus.jpg
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вјеран снимак. 

3. Изражајно читање: Текст чита наставник и посебно бојом гласа 

истиче бесмисао оцјена аустријског физичара из књиге Историја 

људске глупости из 1911. године 

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања.  

5. Провјера доживљаја: На кога би се данас могао односити наслов 

књиге Историја људске глупости – на аутора књиге или на Николу 

Теслу? (На аустријског физичара који је аутор чланка о Николи Тесли 

у књизи Историја људске глупости.) Аустријски физичар за Теслу  

каже „опасан сањар“ којим би епитетом у име истине требало 

замијенити епитет „опасан“?   (Велики сањар.) 

6. Анализа: Одјељење подијелити у двије групе и групама дати 

сљедеће задатке: 

 1. група: Које особине можемо приписати Николи Тесли на основу 

текста Ненада Дивљана Из детињства Николе Тесле? Напиши то 

сажето у три-четири реченице (Никола Тесла је још у  дјетињству 

показао бујну машту, проналазачки дар и храброст. Једном приликом 

је одлучио  да рони испод сплава са његовог једног на други крај. Када 

му је понестало даха и када се  почео гушити досјетио се да до ваздуха 

дође тако што ће се приљубити уз балване и између  њих се надисати. 

Овај догађај не говори само о његовој 

машти, храбрости и знатижељи, већ  

и о његовој досјетљивости и 

сналажљивости.) 

 2. група: Упореди текстове о Николи 

Тесли аустријског физичара из књиге 

Историја људске  глупости и текст 

који је емитован на Радио Њујорку 

поводом Теслине смрти: „Умро је 

највећи проналазач који је икада 

живио на Земљи… Ниједан изумитељ 

у историји не би ни  свијећу могао 

држати човјеку који је толико учинио 

за измјену цивилизације. Његови изуми 

су нас увели у свијет електронике, 

омогућили су нам радио и телевизију.“  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Spomenik_Nikoli_Tesli_na_Nijagari.jpg
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(У првом тексту је показано крајње непознавање и неразумијевање 

значаја Теслиних открића, а у другом тексту  дато пуно признање 

човјеку који је према мишљењу неких научника „измислио двадесети 

вијек“.)  

7. Синтеза: Одредити тему и идеју текста Из детињства Николе Тесле:  

 а) Тема: Бујна машта, проналазачки дар, храброст и сналажљивост 

Николе Тесле 

 б) Идеја: Велики научници још у дјетињству покажу своју бујну 

машту, проналазачки дар,  храброст и сналажљивост. 

8. Домаћи задатак: Научити податке о мјесту и времену Теслиног 

рођења и смрти и о његовим најзначајнијим проналасцима, а текст 

којим је Радио Њујорк објавио Теслину смрт научити  напамет. 

 9. Преглед записа на табли: 

                Ненад Дивљан: Из детињства Николе Тесле 

   а)Тема: Бујна машта, проналазачки дар, храброст и сналажљивост 

Николе Тесле 

   б) Идеја: Велики научници још у дјетињству покажу своју бујну 

машту, проналазачки дар,  храброст и сналажљивост. 

 

Наставна јединица:  

               Едмондо де Амичис: Школа 
                    (тема, идеја и поента, особине писма) 

Наставна тема: Књижевнонаучно дјело 

Циљ часа: 

      а) Образовни: формулисање теме и идеје, уочавање особина писма 

као књижевне форме) 

      б) Функционални: развијање способности посматрања, 

издвајања, анализе, повезивања, упоређивања и закључивања 

       в) Васпитни: развијање љубави и поштовања према школи, 

образовању и знању 

Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван Стефановић, Светозар 

Личина и  Лука Шекара: Читанка за шести разред основне школе 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 1 (један) 
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                                     Структура часа  
1. Мотивација: Да би човјек постао љекар колико година проведе у 

школи? (Девет у основној +  четири у средњој + пет на факултету = 

18 година.) Да ли љекар, инжињер, економиста, правник… када заврше 

школу престају да уче? (Не! Тада они настављају да уче из праксе и да 

се упознају са новинама до којих долазе наука, технологија и пракса.) 

Колико онда траје школа и учење? (Цијели човјеков живот је стално 

учење, стицање нових знања.) 

2. Истицање циља часа: Данас ћемо прочитати одломак из романа 

Срце италијанског књижевника Едмонда ди Амичиса о значају школе и 

учења. Срце је роман намијењен дјеци, а писан је у облику дневника. 

Одломак који се налази у вашим читанкама писан је у облику писма 

које отац Алберто пише сину Енрику и насловљен је са Школа. Насов 

исписати на табли! 

3. Изражајно читање: Текст чита наставник и посебно истиче значај 

школе и образовања. 

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања! 

5. Провјера доживљаја: Шта је повод да отац сину пише писмо? 

(„…учење ти тешко пада. Још не видим да идеш у школу насмијана 

лица као што бих желио. Још увијек не волиш да учиш.“) Пронађи дио 

реченице у коме се налази одговор на питање због чега би, по очевом 

мишљењу, дјечак, када не би само недјељу дана ишао у школу, молио 

склопљених руку да се врати у школу!  („…досада и стид не би ти 

дали мира, постале би ти одвратне твоје играчке и такав начин 

живота.“) Пронађи у тексту дио реченице који казује шта би се 

догодило када би у свијету престало стално кретање у школу! 

(„…човјечанство би поново пало у варварство…“) Шта су  синоними 

за ријеч варварство? (Дивљаштво, примитивизам, грубост, суровост, 

некултура...) У истој реченици пронађи и одговор на питање шта за 

човјечанство значи то стално кретање у школу! („…то кретање је 

напредак, нада и слава свијета.“) За оца је његов син мали војник 

велике војске ђака. Шта су, према очевом мишљењу, оружје, одред, 

бојно поље и побједа његовом сину? („Твоје књиге су твоје оружје, 

твој разред је твој одред, читава земља је бојно поље, а побједа је 

просвећеност човјечанства.“) Шта је у писму очев посљедњи савјет 

или молба сину? („Не буди кукавица, мој Енрико!“) 
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6. Анализа:  

а) Тема, идеја и поента: На основу разговора о дјелу послије читања 

формулисати пему и идеју и издвојити поенту! (Тема: Значај школе и 

учења у животу сваког човјека појединачно и човјечанства у цјелини 

Идеја: Без школе и учења човјечанство би се вратило у доба 

варваризма. Поента: „…ако би престало то кретање, човјечанство би 

поново пало у варваризам; то кретање је напредак, нада и слава 

свијета. Дакле, храбро, мали војниче огромне војске!“)  

б) Особине писма: У коју би групу писама сврстали Албертово писмо 

Енрику индивидуално или колективно, приватно или службено? 

(индивидуално и прватно.) Какво, дакле,  писмо може бити према 

аутору, а какво према садржају? (Писмо према аутору може бити 

индивидуалног (пише га појединац појединцу или појединац колективу) 

и колективно (пише га колектив појединцу или колективу), а према 

садржају приватно (интимно, субјективно, емоционално) и пословно 

(службено, објективно, званично). ? Шта чини композицију писма? 

(Композицију писама обично чине: 1. мјесто и датум писања, 2. 

обраћање ономе коме се писмо пише, 3. садржај писма – информације 

и захтјеви и 4. поздрав и потпис, а 5. на коверти адреса примаоца - 

адресат (на предњој страни)  и онога ко шаље - адресант  (на задњој 

страни)  

7. Синтеза: Обновити и записати тему, идеју, поенту и особине писма! 

8. Домаћи задатак: Одјељење подијелити у двије групе и дати им 

сљедеће задатке:  

     а) Прва група: Написати индивидуално интимно писмо брату или 

сестри у коме ћеш их замолити да наставе тренирати одбојку (фудбал, 

кошарку, тенис, шах…) 

       б) Друга група: Написати колективно службено писмо у име 

Одјељењске заједнице Управном одбору Фудбалског клуба „Крила  

Крајине“ Бања Лука у  коме тражити да присуствујете једном њиховом 

тренигу. 

9. Преглед записа на табли:  

                           Едмондо де Амичис: Школа  

а) Тема: Значај школе и учења у животу сваког човјека појединачно и 

човјечанства у цјелини  

б) Идеја: Без школе и учења човјечанство би се вратило у доба 

варваризма. 



99 
 

 в) Поента: „…ако би престало то кретање, човјечанство би поново 

пало у варваризам; то кретање је напредак, нада и слава свијета. 

Дакле, храбро, мали војниче огромне војске!“) 

 

                                   ЈЕЗИК 

Наставна јединица:  

         Субјекатски и предикатски скуп ријечи 
Наставна тема: Реченица 

Циљ часа: 
      а) Образовни: обнављање и стицање нових знања о главним 

члановима реченице  

       б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе 

индуктивним  поступком 

       в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

 Тип часа: комбинација обраде, обнављања,  и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура  изражавања, 6. Разред, Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз  уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и запис на графофолији 

 Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

 Број часова: 1 час 

                                       Структура часа  

1. Мотивација: Језик је најсавршеније средство комуникације 

(споразумијевања) међу људима.  Која су то друга средства 

комуникације? (Саобраћајни знаци, мимика, гестови, знаковни   језик 

глухонијемих, симболи у математици, физици, хемији...) Чиме ми 

међусобно  комуницирамо (гласовима, слоговима, ријечима, 

реченицама)? (Реченицама. Реченица је најмања језичка јединица којом 

се може пренијети нека обавијест (информација), она је,  дакле, 

основна јединица комуникације. Комуникативне реченице почињу 

великим словом, а  завршавају се тачком, упитником или узвичником.) 

Пошто је реченица толико важна за  комуникацију, видјећемо из чега се 

она састоји. Из којих се реченичких чланова састоје  реченице: Весна је 

читала. Вриједна Весна, моја другарица,  од јутрос је читала пажљиво 
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лектиру у дједовом дворишту. (Прва реченица се састоји само од 

субјекта и предиката, а  друга од субјекатског и предикатског скупа 

ријечи.)  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо истраживати шта све чини 

Субјекатски и предикатски скуп ријечи. Наслов написати на табли 

изнад двије већ написане реченице! 

 3. Анализа: Субјекат у обје реченице подвући једном а предикат с 

двије линије, атрибут с једном а апозицију с двије испрекидане линије, 

прилошке одредбе једном а објекат с двије таласасте линије и током 

рјешавања задатка изводити закључке одговором  на сљедећа питања: 

а) Како зовемо главне чланове реченице? (Субјекат и предикат.) б) 

Кога су рода и броја субјекат и предикат у датим реченицама и у чему 

се слажу? (Женски род, једнина, слажу се у роду и броју.)  в) Како 

зовемо реченице које имају само главне чланове? (Просте непроширене 

реченице.)  г) Како зовемо реченице које имају субјекатски или 

предикатски или оба скупа ријечи? (Простепроширене реченице.)  д) Из 

чега се састоји субјекатски, а из чега предикатски скуп ријечи? 

(Субјекатски скуп ријечи чини субјекат и атрибути и апозиције који га 

одређују. Предикатски скуп ријечи чине предикат и објекат и 

прилошке одредбе са атрибутима и апозицијама које их одређују.) ђ) 

Како другачије зовемо скуп ријечи који има заједничко значење и свака 

ријеч посебну функцију? (Синтага.) е) Како дијелимо зависне 

(подређене) чланове реченице? (На именске и глаголске додатке.) ж) 

Како зовемо именске додатке? (Атрибут и апозиција.) з) Како зовемо 

глаголске додатке? (Објекат и прилошке одредбе.) 

4. Синтеза:   

                        Реченички чланови (дијелови): 

Гл    Главни чланови реченице За      Звисни чланови реченице 

а)    а) субјекат и  б) предикат   а)   а) именски додаци (атрибут и  

           апозиција) 

       б) глаголски додаци (објекат и  

           прилошке одредбе) 

5. Вјежба: У тексту Петар Кочић Прољеће  (Српски језик и култура 

изражавања, 6. разред,  страна 3.) субјекте подвући једном а предикате 

с двије пуне праве линије, атрибуте низом тачкица,апозиције низом 
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испрекиданих линије, прилошке одредбе наизмјеничним низом цртица 

и тачкица, а објекте таласастом линијом.  

6. Домаћи задатак: Ријешити задатке у Биљежници уз  уџбеник Српски 

језик и култура  изражавања за 6. разред, страна 5. и 6. (Проста 

реченица – субјекатски и предикатски скуп). 

7. Преглед записа на табли или на графофолији: 

                  Субјекатски и предикатски скуп ријечи 

                                    Весна је читала.  

 Вриједна Весна, моја другарица, од јутрос је читала пажљиво лектиру 

у дједовом дворишту. (субјекатски скуп ријечи је подвучен једном, 

предикатски двјема линијама) 

                            Реченички чланови (дијелови) 

Гл      Главни чланови реченице За     Звисни чланови реченице 

а)   а) субјекат и  б) предикат   а)   а) именски додаци (атрибут и  

           апозиција) 

       б) глаголски додаци (објекат и  

           прилошке одредбе) 

 

Наставна јединица: 

                     Глаголски и именски предикат 
Наставна тема: Реченица 

Циљ часа: 
      а) Образовни: обнављање и стицање нових знања о предикату 

       б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе 

индуктивним поступком 

       в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура  изражавања, 6. Разред, Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и запис на графофолији  

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 2 часа 

                                         Структура часа 
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 1. Мотивација: Обновити синтезу са часа Субјекатски и предикатски 

скуп ријечи и преконтролисати како су урађени задаци из Биљежнице 

уз  уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. разред, страна 5. и 

6. (Проста реченица – субјекатски и предикатски скуп).  

 2. Истицање циља часа: Најважнији члан реченице је предикат јер 

субјекат може бити неизречен (неисказан), а без предиката нема 

реченице. Зато ћемо овај час посветити Глаголском и именском 

предикату. Наслов исписати на табли! 

 3. Анализа:  

а) Глаголски предикати се састоји само од глагола. 

Вера учи. (садашње вријеме 

Вера је учила.  (прошло вријеме)      

Вера ће учити. (будуће вријеме)        

б) Именски предикати се састоји од непотпуног глагола и неке 

неглаголске ријечи (именице, придјева, замјенице, броја…) 

Вера је ученица. (глагол је + именица) 

Вера је била лијепа. (глаголи је била+ придјев) 

Вера ће бити наша. (глаголи ће бити + замјеница) 

Вера ће бити прва. (глаголи ће бити + број) 

Субјекат у оба низа реченице подвући једном, а предикат с двије 

линије,  а потом изводити закључке одговором  на сљедећа питања: 

а) Којом врстом ријечи су исказани глаголски предикати? (Само 

глаголима.) б) У ком су времену употријебљени глаголи учи, је учила, 

ће учити? (Презент, перфекат, футур први.) в) Издвој непотпуне 

глаголе у именском предикату. (је, је била, ће бити.г) Осим непотпуних 

глагола из који се још неглаголских ријечи састоји именски предикат? 

(Из именица, придјева, замјеница, бројева…)  д) Којој врсти ријечи 

припадају неглаголске ријечи у именском предикату ученица, лијепа,  

наша,  прва? (Ученица – именица, лијепа – придјев, наша – замјеница, 

прва – број.) 

4. Синтеза: Из чега се састоји глаголски, а из чега именски предикат?  

(Глаголски предикат се састоји само од глагола у  неком од личних 

глаголских облика. Именски предикат се састоји од непотпуног 

глагола и неке неглаголске ријечи – именице, замјенице, придјева, 

броја...) 
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 5. Вјежба: У тексту Борисава Станковића Нушка  (Српски језик и 

култура изражавања, 6.  разред, страна 13.) субјекте подвући једном а 

предикате с двије пуне праве линије и одредити  врсте предиката. 

6. Домаћи задатак: Ријешити задатке у Биљежници уз  уџбеник Српски 

језик и култура изражавања за 6. разред, страна 7. и 8. (Глаголски и 

именски предикат). 

7. Преглед записа на табли или на графофолији:  

                     Глаголски и именски предикат 

а) Глаголски предикати се састоји само од глагола. 

Вера учи. (садашње вријеме 

Вера је учила.  (прошло вријеме)      

Вера ће учити. (будуће вријеме)        

б) Именски предикати се састоји од непотпуног глагола и неке 

неглаголске ријечи (именице, придјева, замјенице, броја…) 

Вера је ученица. (глагол је + именица) 

Вера је била лијепа. (глаголи је била+ придјев) 

Вера ће бити наша. (глаголи ће бити + замјеница) 

Вера ће бити прва. (глаголи ће бити + број) 

НАПОМЕНА: На другом часу обновити појмове усвојене на часовима 

Субјекатски и предикатски скуп ријечи и Глаголски и именски 

предикат и извршити исправку  домаћих задатака:  Проста реченица – 

субјекатски и предикатски скуп  и Глаголски и именски предикат и 

оцијенити пет-шест ученика. 

 

Наставна јединица:  

                                            Атрибут  
Наставна тема: Реченица 

Циљ часа: 
       а) Образовни: обнављање и стицање нових знања о атрибуту 

       б) Функционални: развијање способности анализе дедуктивним 

поступком  

       в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

 Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 
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 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура  изражавања, 6. разред , Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и запис на графофолији 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 1 час 

                                       Структура часа  

1. Мотивација: Обновити појмове усвојене на часовима Субјекатски и 

предикатски скуп  ријечи и Глаголски и именски предикат.  

2. Истицање циља часа: Рекли смо да су именски додаци атрибут и 

апозиција. Данас ћемо истраживати особине атрибута. Наслов написати 

на табли!  

3. Анализа: Атрибут је именски додатак који означава особину или 

припадање именице, а одговара на питања: какав, каква, какво; који, 

која, које; чији, чија, чије. Атрибутску службу врше придјеви,  

замјенице, бројеви и именице. У сљедећим реченицама низом тачкица 

подвуци атрибуте и одреди: а) у првој реченици која врста ријечи врши 

функцију атрибута, б) у другој реченици уз који реченички члан је 

атрибут употријебљен,  в) у трећој атрибут изречен именицом искажи 

присвојним придјевом,  г) у четвртој и петој одреди коју именицу 

одређују поједини атрибути 1. Нашао је стару њену прву свеску из 

математике. (Стару – придјев, њену – замјеница, прву – број, 

математике – именица.)  2. Мали Ведран, нови ученик, је  Иванин брат 

који сваки дан у своју школу носи кошаркашку лопту. (Мали уз субјекат 

Ведран, нови уз апозицију ученик, Иванин уз предикатив брат, сваки уз 

прилошку одредбу за вријеме дан, своју уз прилошку одредбу за мјесто 

школу, кошаркашку уз објекат лопту.) 3. Посматрао је залазак   сунца, 

врхове планине, шуму борова и обалу ријеке. (Залазак сунца – сунчев 

залазак, врхове планине – планинске врхове, шуму борова – борову 

шуму, обалу ријеке – рјечну обалу.)4. Спуштају се низ   стрму обалу 

планинске ријеке. (Стрму уз обалу, планинске уз ријеке, планинске 

ријеке уз обалу.)  5. Слушао је досадно куцање старог сата свога 

дједа.(Досадно уз куцање, старог уз сата, свога уз дједа, свога дједа уз 

старог сата, старог сата свога дједа уз куцање.)  

 4. Синтеза: Чији је додатак атрибут, шта означава, на која питања 

одговара и које врсте ријечи могу вршити функцију атрибута? 

(Атрибут је именски додатак који означава особину или припадање 
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именице, а одговара на питања: какав, каква, какво; који, која, које; 

чији, чија, чије. Атрибутску службу врше придјеви,  замјенице, бројеви 

и именице.) 

 5. Вјежба: Подвуци испрекиданом линијом атрибуте: По глаткој  

површини планинске ријеке   разливала се блага свјетлост пунога 

мјесеца, а та свјетлост је мека и топла. Уживаће још ове  јулске 

вечери у пријатној свјежини воде и лаком шуму вјетра са планине. 

Врбе са дугим   гранама наднијеле се над пјешчане обале тихе ријеке. 

Ноћ је мирна, свјежа и пријатна. 

 6. Домаћи задатак: У тексту Бранимира Ћосића  (Српски језик и 

култура  изражавања, 6. разред, страна 9.) све атрибуте подвући 

низом тачкица! 

  7. Преглед записа на табли или графофолији:  

                                        Атрибут 

1. Нашао је стару њену прву свеску из математике. 2. Мали Ведран, 

нови ученик, је Иванин брат који сваки дан у своју школу носи 

кошаркашку лопту. 3. Посматрао је залазак   сунца, врхове планине, 

шуму борова и обалу ријеке. 4. Спуштају се низ   стрму обалу 

планинске ријеке. 5. Слушао је досадно куцање старог сата свога 

дједа. 6. По глаткој површини планинске ријеке  разливала се блага 

свјетлост пунога мјесеца, а та свјетлост је мека и топла. 7. Уживаће 

још ове јулске вечери у пријатној свјежини воде и лаком шуму вјетра 

са планине. 8. Врбе са дугим  гранама наднијеле се над пјешчане обале 

тихе ријеке. 9. Ноћ је мирна, свјежа и пријатна.  

 

Наставна јединица:  

                                         Апозиција 
Наставна тема: Реченица 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: упознавање са апозицијом, њеним значењем и 

начином писања 

       б) Функционални: развијање способности анализе дедуктивним 

поступком  

       в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

 Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 
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 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. Разред, Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и запис на графофолији 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 1 час 

                                     Структура часа  

1. Мотивација: Обновити појмове усвојене на часовима Субјекатски и 

предикатски скуп   ријечи, Глаголски и именски предикат и Атрибут. 

2. Истицање циља часа: Рекли смо да су именски додаци атрибут и 

апозиција. Данас ћемо  истраживати особине апозиције. Наслов 

уписати на табли!  

3. Анализа: Апозиција је именски додатак који накнадно именицом 

објашњава именицу.    Апозиција се у говору означава паузом, а у 

писању запетом. Ако се апозиција употријеби  испред именице коју 

одређује она врши функцију атрибута (атрибутива). У сљедећим 

реченицама  испрекиданом линијом подвуци апозиције и обиљежи их   

запетама:  Петар, мој стриц, и Иван, стари ловац, отишли су на Озрен, 

оближњу планину, у    лов на медвједа, опасну звијер. Мој стриц Петар  

и стари ловац Иван отишли су на  оближњу планину Озрен у лов на 

опасну звијер медвједа. 

4. Синтеза: Шта је апозиција и како је обиљежавамо у говору и 

писању? (Апозиција је именски додатак који накнадно именицом 

објашњава именицу. Апозиција се у говору означава паузом, а у писању 

запетом.) 

5. Вјежба: Подвуци испрекиданом линијом апозиције и стави запете 

тамо гдје је потребно: Ту, у сеоској читаоници, Раде, пензионисани 

учитељ, и стари пекар Мирко сваки дан се надмећу у шаху, древној 

игри. За учитеља навија Стефан, његов унук, а за Мирка његова унука 

Нада. Заједно ће их водити на турнире у Бању Луку, крајишку 

љепотицу, и у највећи град у Семберији Бијељину. 

6. Домаћи задатак: У тексту Борисава Станковића Нушка  (Српски 

језик и култура   изражавања, 6. разред, страна 13.) све апозиције 

подвући са двије испрекидане линије!) 

7. Преглед записа на табли или графофолији:  

                                         Апозиција  
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1. Петар, мој стриц, и Иван, стари ловац, отишли су на Озрен, 

оближњу планину, у лов на медвједа, опасну звијер. 2. Мој стриц Петар  

и стари ловац Иван отишли су на  оближњу  планину Озрен у лов на 

опасну звијер медвједа. 3. Ту, у сеоској читаоници, Раде, пензионисани 

учитељ, и стари пекар Мирко сваки дан се надмећу у шаху, древној 

игри. 4. За учитеља навија Стефан, његов унук, а за Мирка његова 

унука Нада. 5. Заједно ће их водити на турнире у Бању Луку, крајишку 

љепотицу, и у највећи град у Семберији Бијељину. 

 

Наставна јединица: 

                                Именички додаци 
Наставна тема: Реченица 

Циљ часа: 
       а) Образовни: обнављање и вјежбање именских додатака као 

структуралних елемената реченице 

       б) Функционални: развијање способности анализе  

       в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости,  

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обнављања и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног, индивидуалног и групног 

Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. Разред, Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз  уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и запис на графофолији 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 1 час 

                                   Структура часа  

1. Мотивација: Обновити појмове усвојене на часовима Субјекатски и 

предикатски скуп   ријечи, Глаголски и именски предикат, Атрибут и 

Апозиција.  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо провјеравати колико смо научили 

о Именичким додацима. Наслов уписати на табли! 

 3. Вјежба: а) Испрекиданим линијама подвуци атрибуте и објасни које 

именице одређују: 1. Привлачили су их   румени цвјетови дивље руже. 

2. Брала је бијеле раде са жутим очима. 3. Слушао је пријатан шум 
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хладног вјетраса оближње планине.  4. Лијепо миришу расцвјетале 

липе из наше шуме на обали ријеке.   

 б) Апозиције подвуци испрекиданом линијом и стави запете тамо гдје 

је потребно: Ивана, моја другарица из школе, узела је пјесме Добрице 

Ерића, њој омиљеног пјесника, убрала у дворишту ружу, краљицу 

цвијећа, и пошла на Босну, оближњу ријеку. Моја другарица из школе 

Ивана узела је пјесме њој омиљеног пјесника Добрице Ерића, убрала у 

дворишту краљицу цвијећа ружу и пошла на оближњу ријеку Босну. 

4. Провјера: Ријешити задатеке из Биљежнице уз уџбеник Српски језик 

и култура изражавања за 6. разред – Именски додаци страна 8. 

Одјељење подијелити на четири групе и свакој групи дати по два 

задатка, оставити им 15 минута за рјешавање задатака, а затим 

провјерити  рјешења и оцијенити пет-шест ученика!  

5. Преглед записа на табли или на графофолији:  

                                     Именички додаци 

 1. Привлачили су их   румени цвјетови дивље руже. 2. Брала је бијеле 

раде са жутим очима. 3. Слушао је пријатан шум хладног вјетра са 

оближње планине.  4. Лијепо миришу расцвјетале липе из наше шуме на 

обали ријеке.  5. Ивана, моја другарица из школе, узела је пјесме 

Добрице Ерића, њој омиљеног пјесника, убрала у дворишту ружу, 

краљицу цвијећа, и пошла на Босну, оближњу ријеку. 6. Моја другарица 

из школе Ивана узела је пјесме њој омиљеног пјесника Добрице Ерића, 

убрала у дворишту краљицу цвијећа ружу и пошла на оближњу ријеку 

Босну. 

 

Наставна јединица:  

                                           Објекат 
Наставна тема: Реченица 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: обнављање и стицање нових знања о објекту као 

структуралном елементу реченице 

       б) Функционални: развијање способности анализ дедуктивним 

поступком  

       в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости,  

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања 
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Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура  изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и запис на графофолији 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 2 часа 

                                  Структура часа  

1. Мотивација: Обновити појмове усвојене на часовима Субјекатски и 

предикатски скуп   ријечи, Глаголски и именски предикат, Атрибут и 

Апозиција. 

 2. Истицање циља часа: Дакле, именски додаци су  атрибут и 

апозиција, а које су глаголски додаци? (Објекат и прилошке одредбе.) 

Данас ћемо се упознати са значењем, функцијом и врстама објекта. 

Наслов написати на табли изнад текста за анализу! 

 3. Анализа: Објекат је глаголски додатак који означава биће или 

предмет обухваћен глаголском радњом. Објекат може бити прави или 

ближи и неправи или даљи. Прави или ближи објекат одговара на 

питања кога или шта обухвата глаголска радња. Неправи или даљи 

објекат одговара на питања коме или чему, с ким или чим, о коме или о 

чему. У датим реченицама субјекте подвуци једном правом, предикате 

двјема правим, а објекте једном таласастом линијом и одреди на која 

питања одговарају објекти! (Наставник даје један примјер за субјекат, 

предикат и објекат, а остале примјере додају ученици.) 

а) Ближи (прави) објекат: Милан (отац, стриц, комшија…) воли (пази, 

чува…) сестру (друга, њу, лопту, брезу…) – кога или шта  

б) Даљи (неправи) објекат: 1. Отац (брат, Горан, друг, он…) помаже 

(служи…) мајци (њој, истини, правди…) – коме или чему 

2. Дјечаци (другови, они…) пишу (цртају, сликају, шарају…) са дјецом 

(са њима, кредом, оловком, бојицама…) - с ким или чим  

3. Бака (Весна, сека, она…) прича (чита, пише…) о хјадуцима (о 

глумцима, о филму, о глуми…) – о коме или о чему 

4. Вјежба:  а) Сваки ученик ће смислити по једну реченицу у којој 

објекат одговара на питања: кога или шта, коме или чему, с ким или 

чим и о коме или о чему. б) У тексту Јанка Вујиновића Српски језик и  

култура изражавања, 6. разред, страна   16.   предикате подвуци двјема 



110 
 

пуним линијама, а објекте двјема таласастим линијама и одреди врсту 

објекта. Изнад ближих објеката упиши слово Б, а изнад даљих слово Д. 

 5. Синтеза: Чији је додатак објекат, шта означава и какав може бити? 

На која питања одгогара ближи, а на која даљи објекат? (Објекат је 

глаголски додатак који означава биће или предмет обухваћен 

глаголском радњом. Објекат може бити прави или ближи и неправи 

или даљи. Прави или ближи објекат одговара на питања кога или шта 

обухвата глаголска радња. Неправи или даљи објекат одговара на 

питања коме или чему, с ким или чим, о коме или о чему.)  

6. Домаћи задатак: Довршити код куће подвлачење предиката и 

објекта у тексту Јанка Вујиновића Српски језик и  култура 

изражавања, 6. разред, страна 16.   

 7. Преглед записа на табли или графофолији: 

                                             Објекат  

а) Ближи (прави) објекат: Милан (отац, стриц, комшија…) воли (пази, 

чува…) сестру (друга, њу, лопту, брезу…) – кога или шта  

б) Даљи (неправи) објекат: 1. Отац (брат, Горан, друг, он…) помаже 

(служи…) мајци (њој, истини, правди…) – коме или чему 

2. Дјечаци (другови, они…) пишу (цртају, сликају, шарају…) са дјецом 

(са њима, кредом, оловком, бојицама…) - с ким или чим  

3. Бака (Весна, сека, она…) прича (чита, пише…) о хјадуцима (о 

глумцима, о филму, о глуми…) – о коме или о чему 

НАПОМЕНА: На другом часу обновити појмове усвојене на часовима 

Субјекатски и предикатски скуп  ријечи, Глаголски и именски 

предикат, Атрибут, Апозиција и Објекат па потом дати ученицима да 

ријеше индвидуално прва четири задатка из Биљежнице уз уџбеник 

Српски језик и култура изражавања за шести разред страна 11. 

Глаголски додаци – прави и неправи објекат, прилошке одредбе, потом 

преконтролисати тачност рјешења и оцијенити пет-шест ученика. 

 

Наставна јединица: 

                              Прилошке одредбе 
Наставна тема: Реченица 

Циљ часа: 
       а) Образовни: обнављање и стицање нових знања о прилошким 

одредбама као структуралним елементима реченице 
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       б) Функционални: развијање способности анализе дедуктивним 

поступком  

        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и запис на графофолији 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 2 часа 

                                    Структура часа  

1. Мотивација: Обновити појмове усвојене на часовима Субјекатски и 

предикатски скуп ријечи, Глаголски и именски предикат, Атрибут, 

Апозиција и Објекат.  

2. Истицање циља часа: Рекли смо да су глаголски додаци објекат и 

прилошке одредбе. Данас ћемо истраживати особине прилошких 

одредби. 

 3. Анализа:  Прилошке одредбе су глаколски додаци који означавају 

особину (како), количину (колико) и околности вршења глаголске 

радње: мјесто (гдје, одакле, докле, куда), вријеме (када) и узрок (због 

чега или зашто). Прилошке одредбе изричемо прилозима или 

приједложно-падежним конструкцијама. У сљедећим реченицама 

наизмјеничним низом цртица и тачкица подвуци прилошке одредбе и 

одреди: шта означавају,  који глагол одређују, на које питање 

одговарају и чиме су изречене! 

 1. Сестра пјева лијепо и дуго, овдје и данас. – прилошке одредбе за 

начин, количину, мјесто и вријеме изречене прилозима 

 2. Сестра пјева без грешке у школи за празник због публике. – 

прилошке одредбе за начин, мјесто, вријеме и узрок  изречене  

приједложно-падежном конструкцијом  

3. Сестра пјева два сата. – прилошка одредба за количину изречена 

спојем броја и именице  

4. Синтеза: Чији су додаци прилошке одредбе, шта означавају, на која 

питања одговарају и чиме их изричемо? (Прилошке одредбе су 

глаголски додаци који означавају особину (како), количину (колико) и 
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околности вршења глаголске радње: мјесто (гдје, одакле, докле, куда), 

вријеме (када) и узрок (због чега или зашто). Прилошке одредбе 

изричемо прилозима, приједложно-падежним конструкцијама и 

спојевима броја и именице.)  

5.  Вјежба: У првом пасусу текста Радослава Братића Расипни владар 

Српски језик и култура изражавања за шести разред (страна 19) 

подвуци једном таласастом линијом прилошке одредбе и одреди који 

глагол одређују, шта означавају, на које питање одговарају и чиме су 

изречене. 

 6. Домаћи задатак: У другом пасусу текста Радослава Братића 

Расипни владар Српски језик и култура изражавања за шести разред 

(страна 19) подвуци једном таласастом линијом прилошке одредбе и 

одреди који глагол одређују, шта означавају, на које питање одговарају 

и чиме су изречене  

7. Преглед записа на табли или на графофолији:  

                           Прилошке одредбе 

1. Сестра пјева лијепо и дуго, овдје и данас. – прилошке одредбе за 

начин, количину, мјесто и вријеме изречене прилозима 

 2. Сестра пјева без грешке у школи за празник због публике. – 

прилошке одредбе за начин, мјесто, вријеме и узрок  изречене  

приједложно-падежном конструкцијом  

3. Сестра пјева два сата. – прилошка одредба за количину изречена 

спојем броја и именице  

НАПОМЕНА: Други час ријешити задатке и преконтролисати тачност 

рјешења из Биљежнице уз Српски језик и култура изражавања за 

шести разред тако што ће се подијелити одјељење у три групе па 1. 

група рјешава 5. и 6, 2. група 7. и 8, 3. група 9. и 10. задатак у 

Глаголским додацима – прави и неправи објекат, прилошке одредбе, 

страна од 11. до 13. Оцијенити пет-шест ученика. 

 

Наставна јединица:  

     Врсте комуникативних реченица по саставу 
Наставна тема: Реченица 

Циљ часа: 
      а) Образовни: обнављање и стицање нових знања о врстама 

комуникативних реченица по саставу 



113 
 

      б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

      в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура  изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и графофолија Врсте    комуникативних реченица по саставу 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 2 часа 

                                       Структура часа  

1. Мотивација: Обновити појмове усвојене на часовима: Субјекатски 

и предикатски скуп ријечи, Именски и глаголски предикат, Атрибут, 

Апозиција, Објекат и Прилошке одредбе.  

2. Истицање циља часа: Комуникативне реченице могу се састајати од 

само једне ријечи па до неколико десетина чак и стотина ријечи. Данас 

ћемо истраживати врсте комуникативних реченица по саставу. Наслов 

исписати на табли! 

 3. Анализа: У датом тексту одредити реченичке дијелове, закључити 

из чега се свака реченица састоји и по чему се међусобно разликују! 

Сложене реченице подијелити, уочити начин њиховог настанка и 

везнике! 

1. а) Вјетар фијуче. Вјетар! Фијуче! – просте непроширене реченице 

    б) Јак вјетар! Снажно фијуче! Јак вјетар снажно фијуче. – просте 

проширене реченице 

2. а) - Вјетар фијуче, / диже прашину, / витла гранама, / кида лишће. – 

сложена реченица  настала низањем, без везника 

         - Вјетар фијуче / па диже прашину /  и витла гранама / те кида 

лишће. – сложена  реченица настала спајањем везницима 

      б)  Вјетар поче да фијуче / као да је помахнитао / чим је свануло/ 

иако је још увијек љето. - сложена реченица настала надопуњавањем  

 4. Синтеза: На основу анализе претходних реченица извести сљедеће 

закључке:  Комуникативне реченице по саставу могу бити просте и 

сложене. 

1.Просте реченице имају само један предикат, један лични глаголски 

облик, а могу бити просте непроширене и просте проширене реченице. 



114 
 

    а) Просте непроширене реченице имају само субјекат и предикат 

(Вјетар фијуче) или     само субјекат (Вјетар!) или само предикат 

(Фијуче!) 

     б) Просте проширене реченице имају субјекатску и предикатску 

групу ријечи – субјекатску и предикатску синтагму ( Јак вјетар 

снажно фијуче.) или само субјекатску (Јак вјетар!)  или само 

предикатску (Снажно фијуче!) 

2. Сложене реченице имају два или више предиката, два или више 

личних глаголских облика,  двије или више простих реченица  (колико 

прдиката, толико и реченица). Сложене  реченице настају: 

     а) низањем без везника (Вјетар фијуче, / диже прашину, / витла 

гранама, / кида лишће.)    или спајањем везницима који могу спајати и 

ријечи у синтагме и просте у сложене    реченице: и, па, те, ни, нити; 

а, али, но, него, већ... ( Вјетар фијуче / па диже прашину /   и витла 

гранама / те кида лишће.) 

      б) надопуњавањем када се повезују везницима који не могу спајати 

ријечи у синтагме, већ само просте у сложене реченице: да, јер, ако, 

иако, кад, чим, док... (Вјетар поче да фијуче / као да је помахнитао / 

чим  је свануло / иако је још увијек љето.)   

5.  Вјежба: У првом пасусу текста Школски друг Алексе Микића 

(Српски језик и култура   изражавања, 6. разред, страна 35.) подвуци 

предикате, одреди врсте комуникативних    реченица по саставу, 

подијели косом цртом сложене на просте реченице и заокружи везнике! 

 6. Домаћи задатак: У другом и трећем пасусу текста Школски друг 

Алексе Микића (Српски језик и култура  изражавања, 6.    разред, 

страна 35.) подвуци предикате, одреди врсте      комуникативних 

реченица по саставу,   подијели косом цртом сложене на просте 

реченице и   заокружи везнике! 

7. Преглед записа на графофолији или на табли:  

                 Врсте комуникативних реченица по саставу 

1. а) Вјетар фијуче. Вјетар! Фијуче! – просте непроширене реченице 

    б) Јак вјетар! Снажно фијуче! Јак вјетар снажно фијуче. – просте 

проширене реченице 

2. а) - Вјетар фијуче, / диже прашину, / витла гранама, / кида лишће. – 

сложена реченица настала низањем, без везника 

         - Вјетар фијуче / па диже прашину /  и витла гранама / те кида 

лишће. – сложена  реченица настала спајањем везницима 
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      б)  Вјетар поче да фијуче / као да је помахнитао / чим је свануло / 

иако је још увијек љето. -  сложена реченица настала надопуњавањем  

 НАПОМЕНА: На другом часу обновити појмове усвојене на 

претходном часу па потом подијелити одјељење на четири групе и дати 

им да ријеше индвидуално задатка из     Биљежнице уз уџбеник Српски 

језик и култура изражавања за шести разред страна 19. Појам 

сложене реченице (1. група – 1. и 2. задатак, 2. група – 3. и 4. задатак, 3. 

група – 5. и 6. задатак и 4. група – 7. задатак) потом преконтролисати 
тачност рјешења и оцијенити пет-шест ученика. 
 

Наставна јединица:  

                 Функција ријечи у реченици 
Наставна тема: Реченица 

Циљ часа: 
      а) Образовни: обнављање, провјера и систематизација знања о 

функцији ријечи у  реченици и врсти комуникативних реченица по 

саставу 

       б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

           в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и  упорности 

Тип часа: комбинација обнављања, провјере и систематизације  

Облик рада: комбинација индивидуалног и фронталног 

Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и тест задаци Функција ријечи у реченици 

Наставне методе: комбинација тест и дијалошке методе 

Број часова: 2 часа 

                                       Структура часа  

1. Мотивација: Обновити појмове  усвојене на часовима Субјекатска 

и предикатска група ријечи, Глаголски и именски предикат, Атрибут, 

Апозиција, Објекат, Прилошке одредбе и Врсте комуникативних 

реченица по саставу!  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо провјерити колико сте разумјели 

функцију ријечи у реченици. Задатке радите полако и пажљиво и све 

што вам није јасно питајте! Издијелити тест задатке!  
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3. Рад на задацима:  

1. Напиши једну просту непроширену реченицу па је прошири 

субјекатским, предикатским, субјекатским и предикатским скупом 

ријечи:  

а) Проста непроширена реченица: Јелена пише.  

б) Проста реченица проширена субјекатским скупом: Вриједна Јелена, 

моја другарица, пише. 

в) Проста реченица проширена предикатским скупом: Јелена пише сада 

у соби писмо мајци. 

г) Проста реченица проширена и субјекатским и предикатским скупом 

ријечи: Пише сада у соби писмо мајци вриједна Јелена, моја другарица. 

2. Напиши реченице сложене од три реченице које су настале низањем, 

спајањем и надопуњавањем: 

а) Сложена реченица настале низањем (без везника): Ранко је устао 

рано,/ спремио ствари,/ кренуо на пут. 

б) Сложена реченица настала спајање везницима: Ранко је устао рано/ 

и спремио ствари/ па кренуо на пут. 

в) Сложена реченица настала надопуњавањем: Ранко је устао/ чим је 

свануло/ да би рано кренуо на пут. 

 3. Субјекте подвуци једном правом пуном линијом, предикате двјема 

пуним правим линијама, атрибуте низом тачкица, апозиције низом 

цртица, прилошке одредбе наизмјенично цртицама и тачкицама, а 

објекте пуном таласастом линијом. Стави запете тамо гдје је потребно и 

сложене реченице подијели на просте косом цртом: 

а) Раде, мој дјед, данас се обукао лијепо,/ ставио на главу нову шубару,/ 

узео ме за руку десницу / и повео учитељици. 

б) На прагу Тијана, мајка наша, одмјери забринуто прљаво одијело свог 

најмлађег сина / и посла га одмах у купатило. 

в) У освит зоре у дворишту нашем окупили се несташни дјечаци, моји 

другови, / и пажљиво почели правити мале кућице за птице станарице. 

г) Данас бијесно носи по ливадама покошеним опало лишће топола 

сјеверац, хладан вјетар,/  и трпа га у долине дубоке. 

4. Поред сваке ријчи напиши какву службу (функцију) у реченици 

врши: 

Мутна – атрибут                                 Пажљиво – ПОН 

вода – субјекат                                     црта – предикат 

брзо – ПОН                                            мајци – даљи објекат 
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носи – предикат                                    оловком–даљи објекат 

велико – атрибут                                  црвену - атрибут 

дрво. – ближи објекат                          ружу. – ближи објекат 

Крупне – атрибут                                 Румен – субјекат 

пахуљице – субјекат                              руменила – атрибут 

снијежне лептирице, - апозиција           румено – ПОН 

јутрос – ПОВ                                           се румене – предикат 

изненада – ПОН                                      на лицу – ПОМ 

покрише – предикат                               руменом – атрибут 

пуста – атрибут                                     наше – атрибут 

поља – ближи објекат                            Милице. – атрибут 

4. Ако субјекат означимо са С, предикат са П, атрибут са АТ, апозицију 

са АП, објекат са О, а прилошке одредбе за мјесто са ПОМ, за вријеме 

са ПОВ, за начин са ПОН, за узрок са ПОУ и за количину са ПОК, онда 

напиши реченице по сљедећим обрасцима: 

а) АТ+С+ АП+ПОВ+ПОМ+ПОН+П+АТ+О: Млади  пекар, мој 

комшија, данас у пекари бесплатно дијели топле кифле. 

б) ПОУ + ПОВ + АТ + ПОМ + П + АТ + О + С + АП: Због кише јутрос 

у топлој соби крпи поцијепане мреже Митар, стари рибар. 

в) О+ПОН + ПОК+ П+О+О: Оловком пажљиво и дуго  пише другу 

писмо. 

По завршетку часа тестове покупити, прегледати, урадити анализу по 

задацима и оцијенити.  

 

Наставна јединица: 

        Промјенљиве и непромјенљиве врсте ријечи  
Наставна тема: Врсте ријечи  

Циљ часа: 
      а) Образовни: уочити основну разлику између промјенљивих и 

непромјенљивих  врста ријечи 

      б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

      в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости,  

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде, обнављања  и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 
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 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура  изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и текст за анализу 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 2 часа 

                                   Структура часа 

 1. Мотивација: Због чега кажемо да је језик најсавршеније средство 

комуникације? (Омогућити ученицима да слободно износе своја 

мишљења, а потом им дати сљедеће информације: Језик је 

најсавршеније средство комуникације зато што са само тридесетак 

гласова, толико их има у већини језика, може произвести бесконачно 

много ријечи и реченица. Један рјечник српског језика има преко 

триста хиљада ријечи.) 

 2. Истицање циља часа: Данас ћемо видјети како свих тих триста 

хиљада ријечи можемо подијелити у двије групе и разврстати их у 

десет врста ријечи. На табли написати наслов Врсте ријечи.  

3. Анализа:  Гле, како у први сумрак кроз наше мирно поље мирно тече 

ријека Босна. У датој реченици подвући ријечи које могу мијењати свој 

облик, а да не промијене своје основно значење и закључити да све 

ријечи можемо подијелити на промјенљиве и непромјенљиве. Помоћу 

падежних питања код именских ријечи, а помоћу лица код глагола 

уочити различите облике исте ријечи, а затим у њима уочити 

непромјенљиви и промјенљиви дио, дефинисати га и терминолошки 

одредити! Послије препознавања врста ријечи, дефинисати њихово 

значење и навести што више примјера! Током анализе урадити сљедећи 

преглед на табли: 

                     Облици ријечи         Врсте ријечи 

пољ-                    -     е, а, у, ем, има 1.             1. именице 

мирн- -о, о, а, у, им, ом, их 2.             2. придјеви 

наш- -е,  ег, ем, им, и, е, их 3              3. замјенице 

прв- -и, и, ог, ом, им, их,  4.             4. бројеви 

теч- -    ем, еш, е, емо, ете 5              5. глаголи 

граматичка 

основа   

Г    граматички 

       наставци 

              промјенљиве 

               врсте ријечи  
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4. Синтеза: На основу анализе извести сљедеће закључке:   Све врсте 

ријечи дијелимо на     промјенљиве и непромјенљиве. Промјенљиве 

врсте ријечи се  састоје од граматичке основе и граматичког 

наставка.  Граматичка основа је  непромјенљиви дио промјенљивих 

ријечи.Граматичке основе могу бити именичке и глаголске. 

а)  Именичке основе добијамо када од генитива једнине (од кога, од 

чега) одузмемо  граматичке наставке а, е, и (лист-а, пољ-а, руж-е, 

вод-е, љубав-и, радост-и...) 

б) Глаголске основе могу бити инфинитивне и презентске. 

 - Инфинитивну основу од глагола који се у инфинитиву завршавају на 

самогласник и ти  добијамо кад одузмемо наставак ти (чита-ти, писа-

ти, носи-ти...),  а од глагола који се у инфинитиву завршавају на 

сугласник и ти или на ћи када од првог лица једнине  аориста одузмемо 

наставак ох (трести – трес-ох, пасти – пад-ох; рећи – рек-ох,  вући  – 

вук- ох...) 

 - Презентску основу добијамо када од трећег лица множине презента 

одузмемо наставке е, у, ју (трч-е, нос-е, вич-у, плач-у, читај-ју, пјева-

ју...) 

 Граматички наставак је промјенљиви дио промјенљивих ријечи. 

Граматички наставак означава род, број, падеж, глаголски облик и 

лице промјенљивих ријечи (брз-о - мушки род, једнина; брза-а – женски 

род, једнина; брз-о – средњи род, једнина; трч-им – прво лице једнине 

презента, трч-ите – друго лице множине презента...) 

Промјенљиве врсте ријечи су именице, придјеви, замјенице, бројеви и  

глаголи. 

 1. Именице означавају властита, заједничка, збирна, градивна или 

апстрактна имена бића,  предмета, појава или појмова (Јован, сат, 

јутро, љубав, цвијеће, вода...)  

2. Придјеви означавају особину, грађу или припадање именице (лијеп-

а,о; сребрен-а,о,  Јованов- а,о; школск-и,а,о...) 

 3.  Замјенице замјењују именице и придјеве (ја, мене, ме, мени, ми... 

мој-а,е, тај, та, то...) 

 4. Бројеви означавају количину, редослед или бројност скупа (три, 

трећи, троје; пет,  пети, петеро...)  

5. Глаголи означавају радњу, стање и збивање (трчати, сједјети, 

свитати...)  

5. Вјежба:  
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а) Прво одреди граматичку основу датих ријечи па усправном цртом 

раздвој граматичку  основу и граматички наставак: 

 - Именичке основе: пошт/у, поштар/ом, поштарк/у, поштарин/ом, 

поштиц/у, школ/о,  школиц/ом, школарин/у, ствар/и, ствар/има, 

стварност/и, јелен/ом, пољ/има 

 - Инфинитивне основе: чита/ла, пек/осмо, писа/ле, пи/јах, вез/осте, 

пек/оше, трес/осмо,  трча/ли, плет/ох, мог/осте, вук/осмо, тук/ла, 

рек/ли, пјева/ле, зна/мо, вез/оше 

 - Презентске основе: нос/имо, вук/оше, пјева/мо, трч/иш, пиш/емо, 

црта/мо, нос/ите, тук/у, слуша/те, воз/имо, пјева/мо, пек/у, трч/ите, 

слуша/јмо 

      Рјешења:  

- Именичке основе: пошт-е, поштар-а, поштарк-е, поштарин-е, 

поштиц-е, школ-е,  школиц-е, школарине-е, ствар-и, ствар-и, 

стварност-и,  јелен-а, пољ-а  

- Инфинитивне основе: чита-ти, пек-ох, писа-ти, пи-ти, вез-ох, пек-ох, 

трес-ох, трча-ти, плет-ох, мог-ох, вук-ох, тук-ох, рек-ох, пјева-ти, 

зна-ти, вез-ох  

- Презентске основе: нос-е, вук-у, пјева-ју, трч-е, пиш-у, црта-ју, нос-е, 

тук-у, слуша-ју,  воз-е, пјева-ју, пек-у, трч-е, слуша-ју 

б) У прве три строфе пјесме  Бошка Ломовића Марија (Српски језик и 

култура  изражавања, 6. разред, страна 26.) подвуци промјенљиве 

врсте ријечи и изнад именица  упиши слово И, изнад придјева П, изнад 

замјеница З, изнад бројева Б, а изнад глагола Г!  

6. Домаћи задатак: У четвртој, петој, шестој и седмој строфи пјесме  

Бошка Ломовића Марија (Српски језик и култура  

изражавања, 6. разред, страна 26.) подвуци промјенљиве врсте ријечи 

и изнад именица упиши слово И, изнад придјева П, изнад замјеница З, 

изнад бројева Б, а изнад глагола Г! 

 

 6. Преглед записа на графофолији или на табли:  

 

                                             Врсте ријечи 

             Гле, како у први сумрак кроз наше мирно поље мирно тече 

ријека Босна. 
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                     Облици ријечи         Врсте ријечи 

пољ-                    -     е, а, у, ем, има 1.             1. именице 

мирн- -о, о, а, у, им, ом, их 2.             2. придјеви 

наш- -е,  ег, ем, им, и, е, их 3              3. замјенице 

прв- -и, и, ог, ом, им, их,  4.             4. бројеви 

теч- -    ем, еш, е, емо, ете 5              5. глаголи 

граматичка 

основа   

Г    граматички 

       наставци 

              промјенљиве 

               врсте ријечи  

 НАПОМЕНА: На другом часу обновити појмове усвојене на 

претходном часу па потом подијелити одјељење на четири 

групе и дати им да у одломку из романа Орлови рано лете 

Бранка Ћопића Растанак с безбрижним дјетињством (Српски 

језик и култура изражавања, 6. разред, страна 30.) подвуку 

промјенљиве врсте ријечи и изнад именица   упишу  слово И, 

изнад придјева П, изнад замјеница З, изнад бројева Б, а изнад 

глагола Г,   потом преконтролисати тачност рјешења и 

оцијенити пет-шест ученика. 

 

Наставна јединица:  

              Непромјенљиве врсте ријечи  
Наставна тема: Врсте ријечи 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: уочавање и дефинисање значења и 

функције појединих врста  непромјенљивих ријечи  

        б) Функционални: развијање способности анализе и 

синтезе  

        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: 

Српски језик и култура  изражавања, 6. разред,  Драго 

Радовановић и Раде Лаловић: Биљежница уз   уџбеник Српски 

језик и култура изражавања за 6. разред  

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 2 часа 
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                                       Структура часа  

1. Мотивација: Обновити појмове промјенљиве и 

непромјенљиве врсте ријечи, структуру и врсте промјенљивих 

врста ријечи!  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо истраживати врсте и 

особине непромјенљивих ријечи.  Наслов исписати на табли! 

 3. Анализа: У првом тексту  подвући непромјенљиве ријечи, 

уочити њихово значење,  и  именовати их! У датој табели 

одредити врсте ријечи и њихову функцију у реченици!  

1. Испод моста између врба тече ријека. Тања са моста гледа 

у воду. – приједлози  

 2. Мирно тече овдје вечерас тиха ријека. – прилози  

 3. Врбе и иве прате ријеку / и огледају се у води / да виде своју 

љепоту / јер су заљубљене у  себе. – везници  

4. Тишину  прекину једно за другим бум, пљас и ав-ав. „Ох!“ 

оте се Тањи угледавши погођену  патку и ловачког пса. - 

узвици   

 5. “Хоће ли је пронаћи? Да, ено га стиже је. Можда му ипак 

побјегне,“ надала се Тања. -  ријечце 

Врста  

ријечи 

Придјеви 

какав-а,о 

Именице 

 

Прилози 

како  

Глаголи 

 

 

Реченице 

 

Добро ђаче  добро  учи.  

Криво  дрво  криво  пада.  

Мало  дијете  мало  једе.  

Десно  око  десно  гледа.  

Функција 

ријечи 

атрибути  субјекти  прилошке 

одредбе 

предикати  

4. Синтеза: На основу анализе претходних реченица извести сљедеће 

закључке:  Непромјенљиве врсте ријечи не мијењају свој облик, не 

разликују граматичку основу     и граматички наставак. 

Непромјенљиве врсте ријечи су: приједлози, прилози,  везници, узвици и 

ријечце. Од свих непромјенљивих врста ријечи само прилози могу 

вршити  функцију реченичког члана и то прилошке одредбе. 

1. Приједлози се „предлажу“ именицама, мијењају њихов облик и 

означавају њихове односе према другим ријечима у реченици (од, до, из, 

са; испод, изнад, испред, иза, између...) 2. Прилози означавају особину 
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глаголске радње (начин – како) количину радње (колико) и околности у 

којима се радња врши (мјесто – гдје, одакле, докле, куда; вријеме – 

када,  узрок – зашто) (Гдје? Овдје, тамо, десно, нигдје, негдје... Када? 

Сада, јутрос, синоћ, зимус… Како? Брзо, полако лијепо… Колико? 

Мало, доста, много, превише…)  3. Везници повезују ријечи у синтагме 

и просте у сложене реченице. Везнике дијелимо на:  а) везници који 

могу повезивати и ријечи у синтагме и просте у сложене реченице (и, 

па, те, ни, нити; а, али, но, него, већ...) б) везници који могу повезивати 

само просте у сложене реченице (да, ако, мада, јер...)  4. Узвици 

означавају јака осјећања или опонашају звукове из природе (јој, ух, бум, 

трас, мјау, ав-ав, беее...)  5. Ријечце означавају однос говорника према 

садржају цијеле реченице или једног њеног  дијела ( зар, ли – питања; 

да – потврда;  не – одрицање;  можда, наравно, међутим –   лични 

став)  

 5. Вјежба: Издвој непромјенљиве врсте ријечи и разврстај их: заиста, 

овдје, овдашњи,  ако, пис, уз, кврц, јер, синоћ, синошњи, мимо, бар, али, 

нигдје, изнад, макар, ех, ту, уврх, нити, пих, иш, па, доље, доњи, 

међутим, доиста, откад, около, околни, околина, него, јој, де, можда, 

преко, већ, одједном,  јутрошњи, јутро, јутрос, позади, вјероватно, 

куш, или, те, хо-рук, зар, тамошњи, тамо, зимушњи, зимус, ни, ли, ав, 

средина, средишњи, насред. 

 а) Приједлози: уз, мимо, изнад, уврх, около, преко, позади, близу, 

насред    

 б) Прилози: овдје, синоћ,  нигдје, ту, доље, откад, одједном, јутрос, 

тамо, изблиза, зимус 

 в) Везници: ако, јер, али, нити, па,него, већ, или, те, ни,  

 г) Узвици: пис, кврц, ех, пих, иш, јој, куш, хо-рук, ав,    

 д) Ријечце: заиста, бар, макар, међутим, доиста, де, можда, 

вјероватно, зар, ли, 

 7.  Домаћи задатак: У одломку из романа Орлови рано лете  Бранка 

Ћопића Растанак с  безбрижним дјетињством (Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред, страна 30.) изнад приједлога уписати  

ПД, изнад прилога ПГ, изнад везника В, изнад узвика У, изнад ријечца 

Р! 

 8. Преглед записа на графофолији или на табли:  
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                             Непромјенљиве врсте ријечи 

1. Испод моста између врба тече ријека. Тања са моста гледа у воду. – 

приједлози  

 2. Мирно тече овдје вечерас тиха ријека. – прилози  

 3. Врбе и иве прате ријеку / и огледају се у води / да виде своју љепоту / 

јер су заљубљене у  себе. – везници  

4. Тишину  прекину једно за другим бум, пљас и ав-ав. „Ох!“ оте се 

Тањи угледавши погођену  патку и ловачког пса. - узвици   

 5. “Хоће ли је пронаћи? Да, ено га стиже је. Можда му ипак побјегне,“ 

надала се Тања. -  ријечце 

Врста  

ријечи 

Придјеви 

какав-а,о 

Именице 

 

Прилози 

како  

Глаголи 

 

 

Реченице 

 

Добро ђаче  добро  учи.  

Криво  дрво  криво  пада.  

Мало  дијете  мало  једе.  

Десно  око  десно  гледа.  

Функција 

ријечи 

атрибути  субјекти  прилошке 

одредбе 

предикати  

НАПОМЕНА: На другом часу:  

1. Обновити појмове усвојене на претходна два часа!  

 2. Фронтално дате ријечи разврстати према врстама ријечи: данас, 

данити, дан,    данашњи,  миран, мирити,  мир, мирно, радити, радно, 

рад, радан, кривац, кривица,   кривити, крив, криво, та, ту, уз, те, 

трес, такође, који, када, некадашњи, некад, куда,чиме, осмеро, 

осморица, осми, осмина, овај, овдје, овдашњи, између, ама, али, 

међутим,  па-па, па, ли, украј, надно, пети, петак, таква, или, бре, 

наравно, ничим, са,него, ух, макар, руменити, румена, руменило, мој, 

течан, тећи, седма, седмеро, седам, ничији,   десети, гдје, тамо, тај, 

такав, зар, сигурно, мимо, већ, пис, кроз, 

                              А) Промјенљиве врсте ријечи: 

 а) Именице: дан, мир, рад, кривац, кривица, осморица, осмина, петак, 

руменило  

б) Придјеви: данашњи, миран, радан,крив,некадашњи,овдашњи, румена, 

течан,    

 в) Замјенице: та, који, чиме,овај, таква, ничим, мој, ничији, тај, 

такав,    
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 г) Бројеви: осмеро, осми, пети, седма,  седмеро, седам, десети,     

 д) Глаголи: данити, мирити, радити, кривити, руменити, тећи,  

                        Б) Непромјенљиве врсте ријечи: 

а) Приједлози: уз, између, украј, надно, са, мимо, кроз,   

б) Прилози: данас, мирно, радно, криво, ту ,када,некад, куда, овдје, 

гдје, тамо,  

в) Везници: те, али, па, или, него, већ,   

 г) Узвици: трес, ама, па-па, бре, ух, пис,     

 д) Ријечце: такође, међутим, ли, наравно, макар, зар, сигурно,   

 3. Подијелити одјељење на четири групе и дати им да ријеше 

индвидуално  задатке из Биљежнице уз уџбеник Српски језик и култура 

изражавања за шести   разред страна 16.  Промјенљиве и 

непромјенљиве ријечи (1. група – 1. и 2. задатак, 2.  група – 3. задатак, 3. 

група –4. и 5. задатак и 4. група – 6. и 7. задатак) потом 

преконтролисати тачност рјешења и оцијенити пет-шест ученика. 

 

Наставна јединица:  

                 Творба (грађење) ријечи 
Наставна тема: Творба (грађење) ријечи 

 Циљ часа: 
      а) Образовни: увођење ученика у основна правила грађења ријечи 

      б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

     в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и графофолија Творба (грађење) ријечи   Наставне методе: 

комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 3 часа 

                                      Структура часа 

 1. Мотивација: Од именице пут настале су ријечи путић, путина, 

путар, путарина, путовати, отпутовати, допутовати, путовање, 

путник, путница, путни, путовница, путоказ, путопис... Од ученика 
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тражити да направе што више ријечи од лист (листић, листина, 

листурина, листак, лиснат, листати, листање, прелистати, 

излистати...) пошта (поштица, поштурина, поштар, поштарка, 

поштарев, поштарчин, поштарина, поштански... ) књига (књижица, 

књижурина, књижетина, књижни, књижевни, књижевник, 

књижевност, књижити, укњижити, књиговођа, књиговођство...)  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо истраживати правила грађења 

(творбе) ријечи. Наслов написати на табли! 

 3. Анализа:  

 а) Уочити разлике у грађењу ријечи и терминолошки их дефинисати: 

 1. Шуму чува                                 1. Просте (коријенске) ријечи  

 2.                                                2. Творенице 

     а) шумар, чувар                            а) изведенице 

      б) од шумокрадица чуваркућа    б) сложенице 

б) Уочити и дефинисати коријен ријечи, творбену основу и 

творбени наставак:  

              -ов- ица                             -ов             -ина 

         -ар-ски                     -ен-ичар-ка             -ар-ка 

              -ка                                    -ски            -ни 

 шум -ски                    вод -ица                  пут-овати 

         -ица                         -етина                     -ић         

          -етина                     -урина                      -ина 

          -овит-ост  

Облик 

ријечи  

Коријен 

ријечи  

          Творбена           Граматичка  

основа  наставак основа  наставак  

путарину  пут-а путар-а -ина путарин-е -у 

зидарским  зид-а зидар-а -ски зидарск-ог -им 

шумарком  шум-е шумар-а -ка шумарк-е -ом 

водице  вод-е вод-е -ица водиц-е -е 

брзим  брз-а брз-а ------ брз-а -им 

в) Уочити и дефинисати начине слагања ријечи: 

 - Бања/лука, стар/мали, памти/век – просто срастање двије ријечи, - 

гол/о/глав, вод/о/пад, кућ/е/пазитељ, оч/е/видац – спајање спојним     

    вокалима о или е, 

 -  спомен-плоча, жар-птица, хајдук-Станко – спајањем цртицом  

     полусложеница, 
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 - у/писати, на/писати, по/писати, о/писати – срастањем префикса  

    са ријечју 

 4.  Синтеза: На основу анализе претходна три примјера закључити: А) 

Творба (грађење) ријечи је грађење нових ријечи (твореница) од 

простих (коријенских)    ријечи.  

 1. Просте (коријенске) ријечи су ријечи које нису настале од других 

ријечи.  

 2. Творенице су ријечи које су настале од других ријечи извођењем или 

слагањем. Творенице могу бити изведенице и сложенице. 

а) Изведенице су ријечи које су настале од простих или већ  изведених 

ријечи додавањем на творбену основу творбеног наставка (суфикса). 

б) Сложенице су ријечи које су настале простим срастањем или 

спајањем двије  ријечи или два коријена ријечи. Основни начини 

грађења ријечи су извођење  (деривација) и  слагање  (композиција) Б) 

Изведене ријечи се састоје од коријена ријечи, творбене основе и  

творбеног наставка  (суфикса).  

 а) Коријен ријечи је носилац основног (темељног) значења ријечи, а 

добија се када се од изведене ријечи одузму сви суфикси. (Породица 

ријечи је скуп ријечи које су изведене од истог коријена. 

 б) Творбена основа је носилац општег значења, а добија се када се из 

номинатива или инфинитива одузме посљедњи суфикс. 

 в) Творбени наставак (суфикс) је носилац посебног (специфичног) 

значења, а додаје се са десне стране творбене основе 

В) Сложенице настају 
а) простим срастањем двије ријечи 

б)спајањем спојним вокалима о или е двије ријечи или два коријена 

ријечи 

в)спајањем цртицом двије ријечи у полусложенице 

 г) срастањем префикса (најчешће приједлози) са ријечју иза 

(префиксална творба).  

5. Вјежбе:  

А) Сљедеће ријечи разврстај на просте, изведене и сложене: путопис, 

путар, путеви, путни, листови, листић, листопад, тромеђа, међаш, 

међа, крај, Крајина, накрај, Крајишник,  редар, неред, ред, редослед, 

редни, дрво, човјек, нечовјек, сунце, земља, вода 

 1. Просте: путеви, листови, међа, крај, ред, човјек, сунце, земља, вода 

 2. Творенице: 
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 а) Изведенице: путар, путни, листић, међаш, Крајина, Крајишник,  

редар, редни, дрвце, 

 б) Сложенице: путопис, листопад, тромеђа, накрај, неред, редослед, 

дрворед, нечовјек 

 Б) Из датих облика ријечи издвој коријен ријечи, творбену основу и 

наставак, граматичку  основу и наставак: 

Облик  

ријечи  

Коријен 

ријечи  

     Творбена  Граматичка  

основа  наст. основа  наст. 

ложачеву  лож-е ложач-а -ев ложачев-а -у 

косачице  кос-е косач-а -ица косачиц-е -е 

прутићем  прут-а прут-а -ић прутић-а -ем 

орачевих  ор-у орач-а -ев орачев-а -их 

младости  млад-а млад-а -ост младост-и -и 

возарином  воз-е возар-а -ина возарин-е -ом 

чистачице  чист-а чистач-а -ица чистачиц-е -е 

берачеви  бер-у берач-а -ев берачев-а -и 

брзином  брз-а брз-а -ина брзин-е -ом 

В) Сљедеће сложенице разврстај по начину слагања: неправда, спомен-

чесма, висибаба,    плавокос, риболов, бубамара, дангубити, Змај-Јова, 

прескочити, неко, уврх, рукопис,  црноок, чуваркућа, плетикоса, 

сунцокрет, правопис, немир, окопати, вагон-ресторан, нећу, нисам,  

Чика-Јова, црно-бијели, 

  а) просто срастање 2 ријечи: висибаба, бубамара, дангубити, 

чуваркућа, плетикоса,  

б) спајање спојним вокалом: плавокос, риболов, рукопис, црноок, 

сунцокрет, правопис 

  в) полусложенице: спомен-чесма, Змај-Јова, вагон-ресторан, Чика-

Јова, црно-бијел 

 г) префиксална творба: неправда, прескочити, неко, уврх, немир, 

окопати, нећу, нисам, 

 Г) Од датих ријечи изведи задате врсте ријечи: 

Именице      Придјеви  Глаголи Прилози 

 мир мир-ан, на, но мирити  мирно 

брзина брз-а, о брзати брзо 

 ученик  учен- а, о учити учено 

дан  данашњ- и, а, е данити данас 
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 садашњост садашњ-и, а е  ---------- сада 

 ноћ ноћашњ- и,а, е  ноћити  ноћас 

 рад  рад-ан, на, но радити  радно 

љутина  љут љутити љутито 

 зима зимушњ-и, а, о  зимити зимус 

6. Домаћи задатак: У текста Изгубљени пањ Бранка Ћопића (Српски 

језик и култура изражавања, 6. разред, страна 38.)  

подвуци  просте ријечи једном, изведене с двије, а сложене с три 

линије!  

7. Преглед записа на графофолији или на табли: 

                           Грађење (творба) ријечи          

         -ар-ски                     -ен-ичар-ка                    -ар-ка 

              -ка                                    -ски                   -ни 

 шум -ски                    вод -ица                         пут-овати 

         -ица                          -етина                            -ић         

          -етина                     -урина                             -ина 

          -овит-ост  

                   Грађење ријечи извођењем (деривацијом) 

Облик 

ријечи  

Коријен 

ријечи  

          Творбена           Граматичка  

основа  наставак основа  наставак  

путарину  пут-а путар-а -ина путарин-е -у 

зидарским  зид-а зидар-а -ски зидарск-ог -им 

шумарком  шум-е шумар-а -ка шумарк-е -ом 

водице  вод-е вод-е -ица водиц-е -е 

брзим  брз-а брз-а ------ брз-а -им 

                          Слагање (композиција) 

а) Бања/лука, стар/мали, памти/век – просто срастање двије ријечи, б)  

гол/о/глав, вод/о/пад, кућ/е/пазитељ, оч/е/видац – спајање спојним 

вокалима о или е, 

в)  спомен-плоча, жар-птица, хајдук-Станко – спајањем цртицом  

полусложеница, 

 г) у/писати, на/писати, по/писати, о/писати – срастањем префикса са 

ријечју  

НАПОМЕНА: На другом часу обновити појмове усвојене на 

претходном часу па потом ријешити задатке дате у вјежбама, а на 

трећем часу подијелити одјељење на четири групе и дати им да ријеше 
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индивидуално задатке из  Биљежнице уз уџбеник Српски језик и 

култура изражавања за шести разред страна 22. Творба (грађење) 

ријечи: 1. група – 1. и 2. задатак, 2. група – 3. и 4. задатак, 3. група – 5. и 

6. задатак и 4. група – 7, 8. и 9.  задатак) потом преконтролисати 

тачност рјешења и оцијенити пет-шест ученика. 

 

Наставна јединица:  

                 Значење и творба именица 
Наставна тема: Творба ријечи 

 Циљ часа: 
      а) Образовни: обнављање и стицање нових знања о грађењу ријечи 

       б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

       в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

 Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

  Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик 

и култура  изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред  

 Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 2 часа 

                                     Структура часа 

 1. Мотивација: Обновити појмове  о грађењу ријечи - врсте ријечи по 

начину грађења  и начини грађења ријечи! 

2. Истицање циља часа: Данас ћемо анализирати значење и грађење 

именица. Наслов написати на табли! 

 3. Анализа:  

а) Значење именица:  Босна, наша ријека, између жбуња нанијела је 

много пијеска. Увијек осјетим радост кад чујем ту љепоту  жуборења 

стару преко милион година. Из датих реченицама издвојити (подвући) 

именице и одредити њихово значење, а затим закључити:  Конкретне 

именице означавају властита, заједничка, збирна и градивна имена 

предмета,  бића и појава. Апстрактне именице означавају имена 

осјећања и појмова, особина, радњи и имена са основом броја.   



131 
 

 б) Грађење именица извођењем: Један Модричанин посматра како са 

дугих гранчица старе  врбетине опаде жути листак међу лишће у 

мутној водурини. Шетње  шетача   шеталиштем броји шеталица. 

Тројица су само једна тројка, трећина од деветорице.  Из датих 

реченица издвојити (подвући) именице, одредити од којих ријечи и  

којим  суфиксима су изведене и шта означавају, а затим закључити: 

Именице изведене од   именица означавају етнике (имена становника), 

деминутиве (умањенице), аугментативе   (увећанице), хипокористике  

(имена одмила), пејоративе (погрдна имена) и имена скупова   (збирне 

именице). Именице изведене од глагола означавају  имена радњи, 

вршиоца, мјеста и средства радњи. Именице  изведене од бројева 

означавају имена са основом броја.  

 4. Синтеза: Обновити шта означавају конкретне, а шта апстрактне 

именице, шта означавају именице изведене од именица,  а шта именице 

изведене од  глагола и бројева! (Конкретне именице означавају 

властита, заједничка, збирна и градивна имена предмета,  бића и 

појава. Апстрактне именице означавају имена осјећања и појмова, 

особина, радњи и имена са основом броја. Именице изведене од   

именица означавају етнике (имена становника), деминутиве 

(умањенице), аугментативе   (увећанице), хипокористике  (имена 

одмила), пејоративе (погрдна имена) и имена скупова   (збирне 

именице). Именице изведене од глагола означавају  имена радњи, 

вршиоца, мјеста и средства радњи. Именице  изведене од бројева 

означавају имена са основом броја.)  

5. Вјежба:   

А) Дате именице разврстај по значењу: Злата, златар, Златар, злато, 

Орашје, орашје, ораси, цвијеће, цвјетови, Цвијети, угаљ, Угљевик, 

земља, Земља, земљак, јагње, јагњад, дрвеће, вода, буква, буквик, 

Буквик, буковина, лист, листови, лишће, Брезик, брезје, брезовина, 

снопље, со, вода; бол, боловање, петица, туговање, туга, петина, 

љепота, брзина, петак,  мисао, мишљење, петорица, искреност, 

младост, зеленило, срећа, сеобе,радост, радовање, хиљада 

1. Конкретне именице: 

 а) властите: Злата, Златар, Орашје, Цвијети, Угљевик, Земља, Буквик, 

Брезик 

б) заједничке: златар, ораси, цвјетови, земљак, јагње, буква, лист, 

листови 
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 в) збирне: орашје, цвијеће, јагњад, дрвеће, буквик,  лишће, брезје, 

снопље 

 г) градивне: злато, угаљ, земља,  вода, буковина,  брезовина, со, вода 

    2. Апстрактне именице: 

а) имена осјећања и мисли: бол, туга, мисао, срећа, радост, 

б) имена особина: љепота, брзина, искреност,  младост, зеленило, в) 

имена радњи: боловање, туговање, мишљење, сеоба, радовање 

г) имена са основом броја: петица, петина, петак, петорица, хиљада 

Б) Наспрам датих именица упиши њима одговарајуће именице уколико 

постоје: 

Заједничке 

именице 

(једнина)  

Заједничке 

именице 

(множина) 

Збирне 

именице 

(једнина) 

цвијет цвјетови цвијеће 

грана гране грање 

----------------- груди ----------------- 

лист листови лишће 

----------------- наочале ----------------- 

бор борови борје 

----------------- гусле ----------------- 

сноп снопови снопље 

прут прутови пруће 

----------------- леђа ----------------- 

зрно зрна зрневље 

роб робови робље 

----------------- уста ----------------- 

В) Дате именице разврстај: прутић, јуначина, зеко, лишће, бабетина, 

брисач, женидба,  чекаоница, пливач, Модричанин,  Јела, снопље, 

дизалица, торбетина, офирчина, Требавац, борје, клупица, пловидба, 

спасилац, ноћиште, перце, Гркиња, Владо, шетња, шеталиште, 

биљежник, косурина, возило, војничина, Румунка,  грожђе, пиленце,  

писар, шаљивчина,  капаљка,  сека, топионица, травурина, слутња, 

каменчић, камење, орач,  бушилица, водурина, ручина, Енглези, носач, 

радионица, клупица 

1. именице изведене од именица: 

 а) етници: Модричанин, Требавац, Гркиња, Румунка, Енглези 
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 б) деминутиви: прутић, клупица, перце, каменчић, клупица 

 в) аугментативи: јуначина, официрчина, војничина, шаљивчина, ручина 

 г) хипокористици: зеко, Јела, Владо, пиленце, сека   

 д) пејоративи: бабетина, торбетина, косурина, травурина, водурина 

 ђ) збирне именице: лишће, снопље, борје, грожђе, камење  

 2. именице изведене од глагола: 

 а) име радње: женидба, пловидба, шетња, биљежник,  слутња  

 б) име вршиоца радње: пливач, спасилац, писар, орач, носач 

 в) име мјеста радње: чекаоница, ноћиште, шеталиште, топионица, 

радионица  

 г) име средства радње: брисач, дизалица, возило, капаљка,  бушилица  

6. Преглед записа на графофолији или на табли: 

                      Значење и творба именица 

а) Значење именица:  Босна, наша ријека, између жбуња нанијела је 

много пијеска. Увијек осјетим радост кад чујем ту љепоту  жуборења 

стару преко милион година.  

 б) Грађење именица извођењем: Један Модричанин посматра како са 

дугих гранчица старе врбетине опаде жути листак у мутну водурину. 

Шетње  шетача шеталиштем броји шеталица. Тројица су само 

тројка, трећина од деветорице.  

НАПОМЕНА: На првом часу обновити врсте ријечи по начину 

грађења и начине грађења ријечи, обновити и проширити знање о 

врстама именица по значењу и обрадити врсте значења изведених 

именица. На другом часу обновити оно што је усвојено на претходном 

часу, потом одјељење подијелити у три групе па првој групи дати 

вјежбу значење именица, другој групи грађење именица извођењем, а 

трећој први, други и трећи задатак из  Биљежнице уз уџбеник Српски 

језик и култура изражавања за шести разред страна 26. Именице, 

потом преконтролисати тачност рјешења и оцијенити пет-шест 

ученика. 

Наставна јединица:  

Граматичке категорије (особине) именских ријечи 
Наставна тема: Врсте ријечи 

Циљ часа: 
      а) Образовни: обнављање и стицање нових знања о граматичким  

категоријама (особинама) именских ријечи. 
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        б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости,  

марљивости и упорности 

 Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања 

  Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

   Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик 

и култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз  уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и графофолије Род и број  именских ријечи и Падежни облици 

именских ријечи 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 2 часа 

                                     Структура часа  

1. Мотивација: Обновити појмове  усвојене при обради наставне 

јединице Значење и грађење именица извођењем. 

 2. Истицање циља часа: Данас ћемо истраживати граматичке 

категорије (особине) именских ријечи. Наслов исписати на табли! 

 3. Анализа: 

 а) Род и број именских ријечи: Одредити род и број ријечи у датим 

синтагмама и издвојити   граматички наставак који је носилац ознаке 

рода и броја. 

Број Род Замје- 

ница 

Број Придјев  Именица  Замје- 

ница 

 

Једн. 

М мој -  0 један - 0 велик - 0 успјех - 0 тај - 0 

Ж мој - а   један - а велик - а побјед - а та  

С мој - е  једн - о велик - о весељ - е то  

 

Множ. 

М мој - и  једн - и велик - и успјес - и ти  

Ж мој - е   једн - е велик - е побјед - е те  

С мој - а  једн - а велик - а весељ - а та  

 На основу датог прегледа закључити:  Граматички род је разликовање 

природног (по полу)  или граматичког (по граматичком      наставку) 

мушког, женског и средњег рода. Средњи  род је увијек граматички. 

Мушки  род се обично завршава у номинативу једнине на сугласник, 

женски на самогласник а, а  средњи на самогласнике о или 

е.Граматички број је разликовање помоћу граматичког наставка 

једнине (сингулар) од  множине (плурал). Мушки род се у номинативу 
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множине обично завршава на самогласник и, женски на самогласник е, 

а средњи на самогласник а. 

б) Падежни облици именских ријечи: 

                                      Колико је Милана? 

      Милан-о од Милан-а оде Милан-у. Поздрави Милан-а, Милан-е, и са 

Милан-ом попричај о Милан-у! Одредити граматичку основу именице 

Милан, издвојити граматичке наставке и одредити на која питања 

одговара именица у сваком од наведених облика, а затим ученицима  

објаснити да су падежи различити облици именских ријечи, да их у 

српском језику има седам  и да сваки од њих има своје име и одговара 

на посебна питања, а затим им показати   графофолију са сљедећом 

табелом: 

ИМЕ  

ПАДЕЖА 

ПАДЕЖНА ПИТАЊА Једни- 

на 

Множи- 

ина за живо      за неживо               

1.Номинатив              ко   шта – што           јелен-о јелен-и 

2.Генитив            (од) кога    (од) чега (чији)              јелен-а јелен-а 

3.Датив                        коме чему (дајеш) јелен-у јелен-има 

4.Акузатив                   кога шта  (видиш) јелен-а јелен-е 

5.Вокатив                     о, еј             -----------------   јелен-е јелен-и 

6. Инструментал   (с) ким             чим                јелен-ом јелен-има 

7. Локатив              (о) коме      (о) чему (гдје)               јелен-у јелен-има 

4. Синтеза: На основу анализе закључити: 

Граматичке категорије именских ријечи су род, број и падеж. 

а) Граматички род је разликовање природног (по полу)  или 

граматичког (по граматичком наставку) мушког, женског и средњег 

рода. Средњи  род је увијек граматички. (Мушки род се обично 

завршава у номинативу једнине на сугласник, женски на самогласник а, 

а средњи на самогласнике о или е.) 

б) Граматички број је разликовање помоћу граматичког наставка 

једнине (сингулар) од множине (плурал). (Мушки род се у номинативу 

множине обично завршава на самогласник и, женски на самогласник е, 

а средњи на самогласник а.) 

в) Падежи су различити облици именских ријечи којима оне ступају у 

међусобне односе са  другим ријечима у реченици. Промјену ријечи по 

падежима називамо деклинација. Падежи  се разликују по облику и 
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значењу. Исти облик а различита значења увијек имају датив и  

локатив у једнини, а датив, инструментал и локатив у множини. 

5. Вјежба:  

 а) Разврстај дате ријечи према броју и роду: лишће, Пале, пијесак, 

Осјечани, Земља,земља,  уста,    ничија,  наочале, њен, снопље, врата, 

Карловци, груди, борје, леђа, прва, бијел, Комови,  овај, њедра, пруће, 

брза, гусле, наши, панталоне, прав, прса, моји, јато, њено,     прах, 

прашина, јасле, језера... 

 Ј: мушки род – тај: пијесак, њен, бијел, овај, прав, прах,   

             женски род – та: Земља, земља, ничија, прва, брза, прашина, 

             средњи род – то: лишће, снопље, борје, пруће, јато, њено,  

 М: мушки род – ти: Осјечани, Карловци, Комови, наши, моји,  

        женски род – те: Пале, наочале, груди, гусле, панталоне,  јасле,  

        средњи род – та: уста, врата, леђа,  њедра, прса, језера, 

 б) Одреди падежни облик подвучених ријечи: Дјед је дуго са баком  

унуку причао о  хајдуцима. Није очекивао од унука толику пажњу па га 

приупита: „Спава ли ти се,  Стевице?“ „Само ти, дједе, причај!“ рече 

унук.  Уз чашу  ракије настави се прича о јунацима зачињена пјесмама.  

(Дјед – номинатив, баком – инструментал,  унуку – датив,  хајдуцима 

– локатив,  унука –  генитив, пажњу – акузатив, га – акузатив, ти – 

датив,  Стевице – вокатив, ти –  номинатив, дједе – вокатив, унук – 

номинатив, чашу – акузатив,  ракије – генитив, прича – номинатив, 

јунацима – локатив, пјесмама – инструментал) 

6. Домаћи задатак: У Биљежници уз уџбеник Српски језик и култура 

изражавања за шести   разред  на страницама 26, 27. и 28. (Именице)  

ријеши 4, 5. и 6. задатак!  

7. Преглед записа на графофолији или на табли: 

                 Граматичке категорије именских ријечи 

Број Род Замје- 

ница 

Број Придјев  Именица  Замје- 

ница 

 

Једн. 

М мој -  0 један - 0 велик - 0 успјех - 0 тај - 0 

Ж мој - а   један - а велик - а побјед - а та  

С мој - е  једн - о велик - о весељ - е то  

 

Множ. 

М мој - и  једн - и велик - и успјес - и ти  

Ж мој - е   једн - е велик - е побјед - е те  

С мој - а  једн - а велик - а весељ - а та  
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                     Падежни облици именских ријечи: 

                                    Колико је Милана? 

 Милан-о од Милан-а оде Милан-у. Поздрави Милан-а, Милан-е, и са 

Милан-ом попричај о   Милан-у! 

ИМЕ  

ПАДЕЖА 

ПАДЕЖНА ПИТАЊА Једни- 

на 

Множи- 

ина за живо      за неживо               

1.Номинатив              ко   шта – што           јелен-о јелен-и 

2.Генитив            (од) кога    (од) чега (чији)              јелен-а јелен-а 

3.Датив                        коме чему (дајеш) јелен-у јелен-има 

4.Акузатив                   кога шта  (видиш) јелен-а јелен-е 

5.Вокатив                     о, еј             -----------------   јелен-е јелен-и 

6. Инструментал   (с) ким             чим                јелен-ом јелен-има 

7. Локатив              (о) коме      (о) чему (гдје)               јелен-у јелен-има 

НАПОМЕНА: На првом часу  обрадити појмове рода, броја и падежа и 

дати домаћи задатак, а на другом часу обновити појмове усвојене на 

претходном часу, урадити  вјежбе и преконтролисати тачност рјешења 

домаћег задатка.  

 

Наставна јединица:  

                   Номинатив – значење и функција 
Наставна тема: Падежни облици 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: оспособљавање ученика за препознавање 

номинатива, његовог  значења и функције у реченици 

        б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и графофолија Значење и функција падежних облика 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 1 час 
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                                    Структура часа 

 1. Мотивација: Обновитити појмове усвојене на часу Граматичке 

категорије именских ријечи  и измијењати по падежима синтагме један 

мој велики успјех,  једна моја велика побједа и једно моје велико весеље! 

 2. Истицање циља часа: Данас ћемо истраживати значења и функције 

номинатива. Наслов написати на табли! 

 3. Анализа: У датим реченицама одредити у коме су падежном облику 

употријебљене подвучене именице, шта означавају и коју функцију у 

реченици врше! 

                Примјери     Значење           Функција 

1. Горан и Огњен су 

         стигли на Озрен.  

 именовање  

вршиоца радње 

 граматички 

 субјекат 

2. Горан је снажан,  

      а Огњен брз. 

именовање  

носиоца особине 

 граматички  

субјекат 

3. Горан је планинар, / 

     а  Огњен  је  

      извиђач. 

именовање особине 

 именичког појма  

у субјекту 

именски дио  

предиката  

(предикатив) 

4. Синтеза: На основу анализе претходних реченица извести сљедеће 

закључке:  а) Номинатив означава име вршиоца радње или носиоца 

особине или именује особину  именичког појма у субјекту. 

б) Номинатив врши функцију граматичког субјекта или именског 

дијела предиката (предикатива). 

 5. Вјежба:  

а) Сваки ученик ће смислити по један примјер у коме именица у 

номинативу означава вршиоца радње, носиоца особине и именује 

особину именичког појма у субјекту! 

б) Одјељење подијелити у три група па им дати да ријеше зататке из 

Биљежнице уз уџбеник Српски језик и култура изражавања за шести 

разред страна 28.  Номинатив, и то 1. група  1. и 2. задатак, 2. група 3. и 

4. задатак, а 3. група 5. и 6. задатак па потом провјерити тачност 

рјешења!   

6. Домаћи задатак: У тексту Драгомира Брајковића Србија (Српски 

језик и култура изражавања, 6.    разред, страна 49.) подвуци све 

именице употријебљене у номинативу и одреди његово значење и 

функцију у реченици!  

7. Преглед записа на графофолији или на табли:  
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                     Номинатив – значење и функција 

                Примјери     Значење           Функција 

1. Горан и Огњен су 

         стигли на Озрен.  

 именовање  

вршиоца радње 

 граматички 

 субјекат 

2. Горан је снажан,  

      а Огњен брз. 

именовање  

носиоца особине 

 граматички  

субјекат 

3. Горан је планинар, / 

     а  Огњен  је  

      извиђач. 

именовање особине 

 именичког појма  

у субјекту 

именски дио  

предиката  

(предикатив) 

 

Наставна јединица:  

                   Генитив – значење и функција 
Наставна тема: Падежни облици 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: оспособљавање ученика за препознавање генитива, 

његовог  значења и функције у реченици 

        б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и графофолија Значење и функција падежних облика 

 Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 2 часа 

                                    Структура часа 

 1. Мотивација: Обновити шта означава номинатив, какву функцију 

врши у реченици и навести по један примјер! 

 2. Истицање циља часа: Данас ћемо истраживати значења и функције 

генитива. Наслов написати на табли! 

 3. Анализа: У датим реченицама одредити у коме су падежном облику 

употријебљене подвучене именице, шта означавају и коју функцију у 

реченици врше! 
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        Примјер                 Значење Функција 

Уживају у љепоти  

планине и дана. 

1. генитив без приједдлога: 

а) припадање  (посесив) 
 

атрибут 

Највиши врхови су  

прекривени 

гомилама леда и  

сметовима снијега. 

б) диони (партитатив) атрибут 

Горан је понио чаја, 

 а Огњен сока. 

    диони (партитатив) ближи 

објекат 

Преко викенда је 

 падало па је  

поток који извире  

насред ливаде 

надошао од кише и  

дјечаци су га 

гледали без даха. 

2. генитив са приједлозима: 

околности вршења 

глаголске радње (вријеме,  

мјесто, узрок и начин)  

ПОВ, ПОМ, 

ПОУ, ПОН 

уз глаголе 

 

4. Синтеза: На основу анализе претходних реченица извести сљедеће 

закључке:  а) Генитив без приједлога означава припадање (посесив) и 

дио (партитатив), а са приједлозима означава мјесто, вријеме, начин 

и узрок. б) Генитив без приједлога врши функцију атрибута уз именице 

и ближег објекта уз глаголе, а генитив са приједлозима врши функцију 

прилошких одредби уз глаголе. 

 5. Вјежба:  

а) Сваки ученик ће смислити по један примјер за свако значење и 

функцију генитива.  

б) Одјељење подијелити у три група па им дати да ријеше зататке из 

Биљежнице уз уџбеник Српски језик и култура изражавања за шести 

разред страна 30.  Генитив (1. група  1. и 2. задатак, 2. група 3. и 4. 

задатак, а 3. група 5, 6. и 7. задатак) па потом провјерити тачност 

рјешења!   

6. Домаћи задатак: У тексту Милорада Радуновића Пожар (Српски 

језик и култура изражавања, 6.    разред, страна 49.) подвуци све 

именице употријебљене у генитиву и одреди његово значење и 

функцију у реченици! 

 7. Преглед записа на графофолији или на табли:  
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                        Генитив – значење и функција 

        Примјер                 Значење Функција 

Уживају у љепоти  

планине и дана. 

1. генитив без приједдлога: 

а) припадање  (посесив) 
 

атрибут 

Највиши врхови су  

прекривени 

гомилама леда и  

сметовима снијега. 

б) диони (партитатив) атрибут 

Горан је понио чаја, 

 а Огњен сока. 

    диони (партитатив) ближи 

објекат 

Преко викенда је 

 падало па је  

поток који извире  

насред ливаде 

надошао од кише и  

дјечаци су га 

гледали без даха. 

2. генитив са приједлозима: 

околности вршења 

глаголске радње (вријеме,  

мјесто, узрок и начин)  

ПОВ, ПОМ, 

ПОУ, ПОН 

уз глаголе, а 

атрибути уз 

именице 

 

НАПОМЕНА: На првом часу обновити значење и функцију 

номинатива, обрадити значење и функцију генитива, урадити прву 

вјежбу и дати домаћи задатак! На другом часу провјерити тачност 

рјешења домаћег задатка и урадити другу вјежбу! 

 

Наставна јединица: 

                 Датив – значење и функција 
Наставна тема: Падежни облици – значење и функција 

 Циљ часа: 
      а) Образовни: оспособљавање ученика за препознавање датива, 

његовог значења и функције у реченици 

       б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

       в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 
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Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и графофолија Падежни  облици – значење и функција 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 1 час 

                                       Структура часа  

1. Мотивација: Обновити шта означава генитив, какву функцију у 

реченици врши и навести по један примјер! 

 2. Истицање циља часа: Данас ћемо истраживати значење и функцију 

именица  које су  употријебљене у дативу. Наслов написати на табли! 

 3. Анализа: У датим реченицама одреди у коме су падежу 

употријебљене истакнуте именице,   шта тај падежни облик означава и 

какву функцију у реченици врши!  

            Примјер             Значење               Функција 

Кренули су према 

 брежуљку ка  

боровима. 

усмјереност (циљ)  

кретања 

прилошка одредба  

за мјесто 

Горан је бирао 

 цвијеће секи, а  

Огњен мајци. 

намјена  даљи објекат 

4. Синтеза: На основу анализе претходних примјера извести 

сљедеће закључке:  а) Датив означава усмјереност (циљ) кретања и 

намјену. б) Датив врши функцију прилошке одредбе за мјесто када 

означава циљ кретања или даљег објекта када означава намјену. 

5. Вјежба: а) Смислити по једну реченицу у којој ће  бити 

употријебљен датив који означава циљ кретања и намјену! б) Одјељење 

подијелити у три групе и дати им да ријеше задатке из    Биљежнице уз 

уџбеник Српски језик и култура изражавања за шести разред страна 

32. Датив (1. група – 1,  2. и 3.  задатак, 2. група – 4, 5. и 6. задатак, 3. 

група – 7, 8. и 9. задатак) потом преконтролисати  тачност рјешења.  

6. Домаћи задатак: У тексту Потврда  Александра Поповића (Српски 

језик и култура  изражавања, 6.    разред, страна 56.) подвуци све 

именице употријебљене у дативу и одреди његово значење и функцију!  

 

6. Преглед записа на графофолији или на табли:  

 

                         Датив – значење и функција 
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            Примјер             Значење               Функција 

Кренули су према 

 брежуљку ка  

боровима. 

усмјереност (циљ)  

кретања 

прилошка одредба  

за мјесто 

Горан је бирао 

 цвијеће секи, а  

Огњен мајци. 

намјена  даљи објекат 

 

Наставна јединица:  

           Акузатив – значење и функција 
Наставна тема: Падежни облици – значење и функција 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: оспособљавање ученика за препознавање акузатива,  

његовог значења и функције у реченици 

        б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

       в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналост, 

марљивости и упорносгти 

 Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и графофолија Падежни облици – значење и функција 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 2 часа 

                                       Структура часа 

 1. Мотивација: Обновити шта означава датив, какву функцију у 

реченици врши и навести по један примјер! 

 2. Истицање циља часа: Данас ћемо истраживати значење и функцију 

именица  које су  употријебљене у акузативу. Наслов написати на 

табли! 

 3. Анализа: У датим реченицама одреди у коме су падежу 

употријебљене истакнуте именице,   шта тај падежни облик означава и 

какву функцију у реченици врши! 
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       Примјер             Значење Функција 

Плели су вијенце  

од цвијећа. 

предмет радње прави 

објекат 

 Мислили су на  

мајку и сестру. 

предмет радње неправи 

објекат 

Сјели су у  

хладовину на  

траву. 

мјесто завршетка  

кретања са 

 приједлозима у и на 

прилошка 

одредба за 

мјесто  

Кроз ливаду 

 Тече поточић. 

смјер кретања са  

приједлозима уз,  

низ, кроз  

прилошка 

одредба за 

мјесто 

Све су испланирали  

на брзину, а ипак  

ће остати цио  

дан да им ово  

буде награда за  

уложени труд. 

околности вршења 

глаголске радње 

 (начин, вријеме, 

 узрок и мјесто) 

ПОН, ПОВ, 

ПОУ 

 

 

 4. Синтеза: На основу анализе претходних примјера извести сљедеће 

закључке: а) Акузатив означава предмет радње и околности вршења 

радње (мјесто завршетка кретања са приједлозима у и на, смјер 

кретања са приједлозима уз, низ и кроз, начин, вријеме и узрок). б) 

Акузати без приједлога врши функцију правог објекта, а са 

приједлозима функције  неправог објекта и прилошких одредби.  

5. Вјежба: а) Смислити по једну реченицу у којој ће  бити 

употријебљен акузатив у функцији правог и функцији неправог објекта, 

са значењем мјеста завршетка кретања, смјера кретања,    начина, 

времена и узрока! б) Одјељење подијелити у три групе и дати им да 

ријеше задатке из    Биљежнице уз уџбеник  Српски језик и култура 

изражавања за шести разред страна 34. Акузатив (1. група – 1. и 2. 

задатак, 2. група – 3. и 4. задатак, 3. група – 5, 6. и 7. задатак) потом 

преконтролисати тачност рјешења и оцијенити пет-шест ученика.  

6. Домаћи задатак: У тексту Мали Баук Десанке Максимовић (Српски 

језик и култура изражавања, 6.    разред, страна 58.) подвуци све 

именице употријебљене у акузативу и  одреди његово значење и 

функцију! 

7. Преглед записа на графофолији или на табли:  
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                   Акузатив – значење и функција 

       Примјер             Значење Функција 

Плели су вијенце  

од цвијећа. 

предмет радње прави 

објекат 

 Мислили су на  

мајку и сестру. 

предмет радње неправи 

објекат 

Сјели су у  

хладовину на  

траву. 

мјесто завршетка  

кретања са 

 приједлозима у и на 

прилошка 

одредба за 

мјесто  

Кроз ливаду 

 Тече поточић. 

смјер кретања са  

приједлозима уз,  

низ, кроз  

прилошка 

одредба за 

мјесто 

Све су испланирали  

на брзину, а ипак  

ће остати цио  

дан да им ово  

буденаграда за  

уложени труд. 

околности вршења 

глаголске радње 

 (начин, вријеме, узрок  

и мјесто) 

ПОН, ПОВ, 

ПОУ 

 

ПОУ 

НАПОМЕНА: На првом часу обновити значење и функцију датива, 

обрадити значење и функцију акузатива, урадити прву вјежбу и дати 

домаћи задатак! На другом  часу обновити значење и функцију 

акузатива, провјерити тачност рјешења домаћег задатка и урадити 

другу вјежбу!  

 

Наставна јединица: 

                          Вокатив – значење и функција 
Наставна тема: Падежни облици – значење и функција 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: оспособљавање ученика за препознавање вокатива,  

његовог значења и функције у реченици 

        б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости,  

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 
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 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура  изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и графофолија Падежни облици – значење и функција 

 Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 1 час 

                                            Структура часа  

1. Мотивација: Обновити шта означава акузатив, какву функцију у 

реченици врши и навести по један примјер! 

 2. Истицање циља часа: Данас ћемо истраживати значење и функцију 

именица  које су  употријебљене у вокативу. Наслов написати на табли! 

 3. Анализа: У датим реченицама одреди у коме је падежу 

употријебљена истакнута именица,   шта тај падежни облик означава и 

какву функцију у реченици врши!  

                     Примјер             Значење Ф  Функција 

„    Погледај, Огњене,  

      тамо!“ показа  

Горан на оближњи  

брежуљак. 

именовање појма у  

директном  

обраћању 

не врши ниједну 

реченичку  

функцију 

4. Синтеза: На основу анализе претходног примјера извести сљедеће 

закључке: а) Вокатив означава име појма у директном обраћању и 

обично се употребљава у управном  говору.б) Вокатив не врши ниједну 

реченичку функцију па се у говору одваја паузом а у писању   запетом. 

5. Вјежба:  

а) Смислити по једну реченицу у којој ће  бити употријебљена именица 

у  вокативу! б) Одјељење подијелити у три групе и дати им да ријеше 

задатке из    Биљежнице уз уџбеник Српски језик и култура 

изражавања за шести разред страна 36. Вокатив (1. група – 1.  

задатак, 2. група –2. задатак, 3. група –3. и 4. задатак) потом 

преконтролисати тачност рјешења. 

 6. Домаћи задатак: У тексту Страх Алексе Микића (Српски језик и 

култура изражавања, за шести разред, страна 61.) подвуци све 

именице употријебљене у вокативу!  

7. Преглед записа на графофолији или на табли:  

                    Вокатив – значење и функција 

 



147 
 

                     Примјер             Значење Ф  Функција 

„    Погледај, Огњене,  

      тамо!“ показа  

Горан на оближњи  

брежуљак. 

именовање појма у  

директном  

обраћању 

не врши ниједну 

реченичку  

функцију 

  

Наставна јединица:  

              Инструментал – значење и функција 
Наставна тема: Падежни облици – значење и функција 

Циљ часа: 
     а) Образовни: оспособљавање ученика за препознавање 

инструментала,  његовог значења и функције  реченици 

      б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

      в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и графофолија Падежни  облици – значење и функција 

 Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 2 часа 

                                        Структура часа  

 

1. Мотивација: Обновити шта означава вокатив, какву функцију у 

реченици врши, како га обиљежавамо у говору, а како у писању и  

навести по један примјер!  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо истраживати значење и функцију 

именица  које су  употријебљене у инструменталу. Наслов написати на 

табли! 

 3. Анализа: У датим реченицама одреди у коме су падежу 

употријебљене подвучене именице,   шта тај падежни облик означава и 

какву функцију у реченици врши!  
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                     Примјер Значење Функција 

Истраживачи долазе  

моторима и посматрају 

 планину дурбинима. 

средство 

(без приједлога) 

неправи 

објекат  

Са истраживачима су 

 и студенти који  

истражују с   

професорима. 

друштво са 

приједлогом 

с или са 

неправи  

објекат 

Ту је и дјевојка с дугом 

 косом. 

природна прати- 

лачка особина 

атрибут 

Недјељом увијек шетају  

планином лаганим  

корацима и поносе се 

љепотом своје планине. 

околности вршења 

глаголске радње 

(вријеме, мјесто, 

начин, узрок) 

Прилошке  

одредбе за ври- 

јеме, мјесто, 

начин, узрок   

 

4. Синтеза: На основу анализе претходних примјера извести сљедеће 

закључке:  а) Инструментал означава, средство, друштво, природну 

пратилачку особину и околности у којима се врши радња  (вријеме, 

мјесто, начин и узрок) б) Инструментал средстава и друштва 

најчешће врши функцију неправог објекта, инструментал са значењем 

природне пратилачке особине функцију атрибута, инструментал  који 

означава околности вршења глаголске радње (вријеме, мјесто, начин и 

узрок)  врши  функцију прилошких одредби. 

 5. Вјежба: а) Смислити по једну реченицу у којој ће  бити 

употријебљен инструментал са значењем  средства, друштва, природне 

пратилачке особине, времена, мјеста, начина и узрока! б) Одјељење 

подијелити у три групе и дати им да ријеше задатке из    Биљежнице уз 

уџбеник Српски језик и култура изражавања за шести разред страна 

38. Инструментал (1. група –  1. и 2. задатак, 2. група – 3. и 4. задатак, 

3. група – 5, 6, 7.  и 8. задатак) потом преконтролисати  тачност 

рјешења и оцијенити пет-шест ученика. 

 6. Домаћи задатак: У тексту  Одлазак у куповину (Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред, страна 64.) подвуци све именице 

употријебљене у инструменталу и  одреди његово значење и функцију!  

7. Преглед записа на графофолији или на табли: 

              Инструментал – значење и функција 
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                     Примјер Значење Функција 

Истраживачи долазе  

моторима и посматрају 

 планину дурбинима. 

средство 

(без приједлога) 

неправи 

објекат  

Са истраживачима су 

 и студенти који  

истражују с   

професорима. 

друштво са 

приједлогом 

с или са 

неправи  

објекат 

Ту је и дјевојка с дугом 

 косом. 

природна прати- 

лачка особина 

атрибут 

Недјељом увијек шетају  

планином лаганим  

корацима и поносе се 

љепотом своје планине. 

околности вршења 

глаголске радње 

(вријеме, мјесто, 

начин, узрок) 

Прилошке  

одредбе за ври- 

јеме, мјесто, 

начин, узрок   

НАПОМЕНА: На првом часу обновити значење, функцију и 

обиљежавање вокатива у говору и писању, обрадити значење и 

функцију инструментала, урадити прву вјежбу и дати домаћи задатак! 

На другом часу обновити значење и функцију инструментала, навести 

за свако значење по један примјер, провјерити тачност рјешења домаћег 

задатка и урадити другу вјежбу!  

 

Наставна јединица: 

                         Локатив – значење и функција 
Наставна тема: Падежни облици – значење и функција 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: оспособљавање ученика за препознавање локатива,  

његовог значења и функције у реченици 

        б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и графофолија Падежни облици – значење и функција 



150 
 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

 Број часова: 2 (два) 

                                  Структура часа  

1. Мотивација: Обновити шта означава инструментал, какву функцију 

у реченици врши и навести по један примјер за свако значење 

појединачно!  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо истраживати значење и функцију 

именица  које су употријебљене у локативу. Наслов написати на табли! 

 3. Анализа: У датим реченицама одреди у коме су падежу 

употријебљене именице,   шта тај падежни облик означава и какву 

функцију у реченици врши!  

              Примјер        Значење     Функција 

Ено је сједи на  

брежуљку у хладу. 

мјесто вршења цјело- 

вите радње уз  

глаголе мировања 

прилошка  

одредба за 

 мјесто 

Лијепо је у мају 

 одмарати у шетњи 

на планини и уживати 

 у тишини. 

околности вршења 

глаголске радње  

(вријеме, начин,  

мјесто и  узрок ) 

прилошке одре- 

дбе за вријеме,  

начин, мјесто и 

 узрок 

Вечерас ће причати о  

планини и о излету. 

предмет мишљења, 

говорења читања,  

писања и пјевања 

неправи објекат 

4. Синтеза: На основу анализе претходних примјера извести сљедеће 

закључке:  а) Локатив означава околности вршења глаголске радње 

(мјесто вршења цјеловите радње   уз глаголе мировања, вријеме, начин 

и узрок) и предмет мишљења, говорења, пјевања и читања. б) Локатив  

кад означава околности вршења радње најчешће врше функцију 

прилошке  одредбе, а када означава предмет мишљења, говорења, 

читања, писања и пјевања врши функцију  неправог објекта.  

 5.  Вјежба: а) Смислити по једну реченицу у којој ће  бити 

употријебљен локатив са значењем мјеста, времена, начина и узрока и 

предмета мишљења, говорења, читања, писања и пјевања. б) Одјељење 

подијелити у три групе и дати им да ријеше задатке из    Биљежнице уз 

уџбеник Српски језик и култура изражавања за шести разред, страна 

40. Локатив (1. група – 1. и 2.  задатак, 2. група – 3, 4. и 5. задатак, 3. 
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група – 6, 7. и 8. задатак) потом преконтролисати  тачност рјешења и 

оцијенити пет-шест ученика. 

 6. Домаћи задатак: У тексту  Бајка о вртачи Стевана Раичковића 

(Српски језик и култура  изражавања, 6.    разред, страна 67.) подвуци 

све именице употријебљене у локативу и  одреди његово значење и 

функцију! 

 7. Преглед записа на графофолији или на табли:  

                Локатив – значење и функција  

              Примјер        Значење     Функција 

Ено је сједи на  

брежуљку у хладу. 

мјесто вршења цјело- 

вите радње уз  

глаголе мировања 

прилошка  

одредба за 

 мјесто 

Лијепо је у мају 

 одмарати у шетњи 

на планини и уживати 

 у тишини. 

околности вршења 

глаголске радње  

(вријеме, начин,  

мјесто и  узрок ) 

прилошке одре- 

дбе за вријеме,  

начин, мјесто и 

 узрок 

Вечерас ће причати о  

планини и о излету. 

предмет мишљења, 

говорења читања,  

писања и пјевања 

неправи објекат 

НАПОМЕНА: На првом часу обновити значење и функцију 

инструментала, обрадити  значење и функцију локатива, урадити прву 

вјежбу и дати домаћи задатак! На другом часу обновити значење и 

функцију локатива, смислити по једну реченицу за свако значење  

локатива, провјерити тачност рјешења домаћег задатка и урадити другу 

вјежбу!  

Наставна јединица: 

    Падежни облици – значење и функција 
Наставна тема: Падежни облици – значење и функција 

Циљ часа: 

      а) Образовни: оспособљавање ученика за препознавање падежних 

облика,   њиховог значења и функције у реченици 

        б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација систематизације и провјере 

Облик рада: комбинација индивидуалног и фронталног 
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Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежницa уз  уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и тест задаци Падежни облици – значење и функција 

Наставне методе: комбинација тест и дијалошке методе 

Број часова: 2 (два) 

                                        Структура часа  

1. Мотивација: У датој реченици одредити подвученим именицама 

падежни облик, његово значење и функцију: Кренули су према 

учионицама и сада чекају пред учионицама јер су у учионицама још 

увијек ученици прве смјене. (Према учионицама – датив, усмјереност 

или циљ кретања, ПОМ; пред учионицама – инструментал, положај у 

простору, ПОМ;  у учионицама, мјесто мировања, ПОМ.)  

2. Истицање циља часа: Ми смо се упознали са значењима и 

функцијама свих падежних облика. Данас ћемо низом задатака 

провјерити колико сте ви савладали те садржаје. Пазите, падежни 

облици често имају исти облик, а различита значења! Ученицима 

издијелити тест задатке.  

3. Рад на задацима: Ученици самостално раде, а наставник их с 

времена на вријеме подстиче на активност и одговара на евентална 

питања.  

А) Одредити у коме су падежном облику употријебљене подвучене 

именице, а потом    одредити значење и функцију тога падежног 

облика: Врхове планина покрио је у ноћи    пахуљицама оштар сјеверац. 

Према извору пође срна са ланетом да са уживањем пију   воде. 

   Именица П Значење          Функција 

1.врхове А предмет радње прави објекат 

2.планина  Г посесив атрибут 

3.ноћи Л вријеме ПОВ 

4.пахуљицама  И средство неправи објекат 

5.сјеверац  Н вршилац  радње граматички субјекат 

6.извору  Д циљ кретања ПОМ 

7.срна Н вршилац радње граматички субјекат 

8.ланетом  И друштво ПОД 

9.уживањем  И начин ПОН 

10.воде  Г партитатив прави објекат 
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Б) Поред датих реченица напиши у коме су падежу употријебљене 

подвучене именице, а   потом одреди значење тога падежног облика и 

његову функцију у реченици! 

                 Реченица П Значење Функција 

1.Чекају у учионицама. Л мјесто  ПОМ 

2.Стоје пред учионицама. И мјесто  ПОМ 

3.Иду према учионицама. Д мјесто  ПОМ 

4.Поносе се учионицама. И средство н. објекат  

5.Причају о учионицама. Л предмет говорења н. објекат  

6.Чувају учионице. А предмет радње п. објекат  

7.Прођоше кроз учионице. А мјесто ПОМ 

8.Отвори врата учионице. Г посесив атрибут 

9.Изиђе из учионице. Г мјесто ПОМ 

10.Лијепа си, учионице! В обраћање -------- 

В) Поред датих реченица напиши у коме су падежу употрујебљене 

подвучене именице, а потом одреди значење тога падежног облика и 

његову функцију у реченици! 

                Реченица  П  Значење Функција 

1.Ријечи су му и благе. Н носилац особине г. субјекат 

2.Ријечи и посијеку. Н вршилац радње г. субјекат 

3.И ријечце су ријечи. Н особина субјекта предикатив 

4.Ријечи мораш бирати. А предмет радње п. објекат  

5.Расправљају о ријечи. Л предмет говорења н. објекат  

6.Додај акценат ријечи. Д намјена н. објекат  

7.Издвој коријен ријечи. Г посесив атрибут 

8.Отишао је без ријечи.  Г начин ПОН 

9. Каје се због ријечи. Г узрок ПОУ 

10. Крије између ријечи. Г мјесто ПОМ 

 

НАПОМЕНА: По завршетку часа тестове покупити, прегледати, 

урадити анализу по задацима и оцијенити. На другом часу урадити 

исправак рјешења и то један по један задатак. 
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Наставна јединица: 

             Придјеви – значење и функција 
Наставна тема: Придјеви – значење, диклинација, функција и 

компарација 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: оспособљавање ученика за препознавање значења, 

функције и начина грађења придјева 

        б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања  

Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и графофолија Придјеви – значење, функција и грађење 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

 Број часова: 1 (један) 

                                  Структура часа  

1. Мотивација: Обновити промјенљиве и непромјенљиве врсте ријечи! 

2. Истицање циља часа: До сада смо истраживали значење, грађење, 

функцију и деклинацију именица, а данас ћемо почети истраживати 

придјеве – њихово значење, функцију и грађење. Наслов написати на 

табли! 

 3. Анализа: У датим реченицама подвући придјеве, одредити шта 

означавају, на која питања одговарају, какви су по начину грађења, коју 

функцију врше у реченици и како пишемо присвојне придјеве изведене 

од властитих именица!  

Овдје је ријека мирна и широка. Изнад ње се извио дуги бетонски мост 

са жељезном оградом. Загрлио је десну модричку Петрову и лијеву 

дугопољску Милошеву и Милкину обалу. Спојио садашње и будуће 

вријеме. Њиме мирно тече мирно вријеме.  

4. Синтеза: На основу анализе претходних примјера извести сљедеће 

закључке:  а) Придјеви по значењу могу бити описни (означавају 

особину  именице и одговарају на питања какав-а,о), градивни 

(означавају грађу именице и одговарају на питања од чега), присвојни 
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(означавају припадање именице и одговарају на питања чиј-а,е), мјесни 

(означавају припадање именице по мјесту) и временски (означавају 

припадање именице  по времену) б) Придјеве по начину грађења 

дијелимо на коријенске (широк, дуг…), изведене (мир-ан, бетон-ски, 

жељез-ни…) и сложене (дугопољски, новосадски, дугорук, црнокос…) 

в) Придјеви врше функцију именског дијела предиката (Овдје је ријека 

мирна и широка) или атрибута (Изнад ње се извио дуги, бетнонски 

мост…) Када врше функцију атрибута, придјеви се слажу са 

именицом у роду, броју и падежу (дуги бетонски мост – и придјеви и 

именица су род мушки, број једнина, падеж номинатив) г) Присвојне 

придјеве изведене од властитих именица пишемо великом словом када 

се завршавају суфиксима ов, ев, ин (Петров, Милошев, Милкин), а 

малим словом када се завршавају суфиксима чки и ски (модрички, 

дугопољски…) 

 5.  Вјежба: а) Смислити по три примјера за описне, градивне, 

присвојне, мјесне и временске; коријенске, изведене и сложене 

придјеве, присвојне придјеве изведене од властитих именица који се 

пишу великим и који се пишу малим словом и по једну реченицу у којој 

је придјев употријебљен у функцији предикатива и у функцији 

атрибута! б) Измијењати по падежима у једнини и множини синтагме: 

широки мост, широка улица, широко поље! в) У датим реченицама 

придјеве подвуци низом тачкица, а прилоге за начин наизмјеничним 

низом цртица и тачки! Мирно вријеме мирно тече. Српски псују српски 

ђаци. Лијево око лијево гледа. Криво пада криво дрво. Мало дијете мало 

једе. г)  Одјељење подијелити у три групе и дати им да ријеше задатке 

из    Биљежнице уз уџбеник Српски језик и култура изражавања за 

шести разред, страна 40. Придјеви (1. група – 1. и 2.  задатак, 2. група – 

3, 4. и 5. задатак, 3. група – 6, 7. и 8. задатак) потом преконтролисати  

тачност рјешења и оцијенити два-три ученика! 

 6. Домаћи задатак: У тексту  Мајсторова радионица  Раослава 

Братића (Српски језик и култура  изражавања, 6.    разред, страна71.) 

подвуци све придјеве и  одреди његово значење и функцију! 

 7. Преглед записа на графофолији или на табли:  

                     Придјеви – значење, грађење и функција 

Овдје је ријека мирна и широка. Изнад ње се извио дуги бетонски мост 

са жељезном оградом. Загрлио је десну модричку Петрову и лијеву 
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дугопољску Милошеву и Милкину обалу. Спојио садашње и будуће 

вријеме. Њиме мирно тече мирно вријеме. 

а)  Врсте придјева по значењу: описни, градивни, присвојни, мјесни и 

временски.  

б) Врсте придјева по начину грађења: коријенски, изведени и сложени. 

в) Функција придјева у реченици: именски дио предиката или атрибут. 

 

Наставна јединица: 

                                Компарација придјева 
Наставна тема: Придјеви – значење, диклинација, функција и 

компарација 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: оспособљавање ученика за препознавање 

поредбених степена придјева, њиховог значења и грађења 

        б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и графофолија Компарација придјева 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

 Број часова: 1 (један) 

                                  Структура часа  

1. Мотивација: Обновити значење, грађење, функцију и деклинацију 

придјева (синтеза са претходног часа, страна 161)! 

2. Истицање циља часа: Данас ћемо истраживати једну специфичну 

особину придјева коју зовемо компарацијом или поређење. Наслов 

исписати на табли! 

 3. Анализа: У датим реченицама низом тачкица подвуци све придјеве, 

одреди њихову врсту по значењу и грађењу и функцију у реченици, а 

затим их разврстај у три групе: они који означавају само присуство 

особине (позитив), присуство особине у већој мјери (компаратив) и 
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присуство особине у највећој мјери (суперлатив) па анализирати како 

градимо компаратив и суперлатив! 

 Облак је чист, бијел и лак. Лептир је чистији, бјељи и лакши. Нарцис 

је нajчистији, нajбјељи и нajлакши. 

4. Синтеза: На основу анализе претходних примјера извести сљедеће 

закључке:  а) Компарација придјева је граматичка категорија којом 

означавамо степен присуства особине. Поредбени степени придјева су 

позитив, компаратив и суперлатив. б) Позитив је основни облик 

придјева који означава само присуство особине (чист, бијел, лак).в) 

Компаратив је први поредбени степен који означава присуство 

особине у већој мјери, а градимо га када на позитив додамо суфиксе 

ИЈИ, ЈИ, ШИ (чист-ији, bjel-ji, лак-ши) г) Суперлатив је други 

поредбени степен који означава присуство особине у највећој мјери, а 

градимо га када испред компаратива додамо ријечцу нај (нај-чистији, 

нај-бјељи, нај-лакши). д) Компарацију имају само описни придјеви и 

прилози. Придјеви златан, бос, го, жив и мртав компарацију могу 

имати само када се употријебе у пренесеном значењу, а неправилну 

компарацију имају придјеви:добар (бољи, најбољи), зао (гори, најгори), 

велик (већи, највећи), мален (мањи, најмањи).ђ) Придјеви који у 

позитиву имају стари глас јат (Ѣ) замијењен са ИЈЕ у компаративу 

имају ЈЕ: БѢЛ > БИЈЕЛ > БЈЕЉИ, БѢСАН > БИЈЕСАН > 

БЈЕШЊИ, ТѢСАН > ТИЈЕСАН  > ТЈЕШЊИ или у групи 

сугласник + р + Ѣ даје Е:  ВРѢДАН > ВРИЈЕДАН > ВРЕДНИЈИ, 

ТРѢЗАН > ТРИЈЕЗАН > ТРЕЗНИЈИ. 
 5.  Вјежба: а) Датим позитивима допиши одговарајуће компаративе и 

суперлативе: млад (млађи, најммлађи),  строг (строжи, најстрожи), 

црн (црњи, најцрњи). жут (жући, најжући),  плав (плављи, најплављи),  

глуп (глупљи, најглупљи),  груб (грубљи, најгрубљи), стар (старији, 

најстарији),  зелен (зеленији, најзеленији), скупоцјен (скупоцјенији, 

најскупоцјенији), мек (мекши, најмекши),  лак (лакши, најлакши), лијеп 

(љепши, најљепши),  добар (бољи, најбољи), зао (гори, најгори), велик 

(већи, највећи), мален (мањи, најмањи),  јасан (јаснији, најјаснији),  

јужни (јужнији, најјужнији,  јак (јачи, најјачи),  бијел (бјељи, најбјељи),  

бијесан (бјешњи, најбјешњи), смијешан (смјешнији, најсмешнији), 

тијесан (тјешњи, најтјешњи), вриједан (вреднији, највреднији), 

тријезан (трезнији, најтрезнији). б) Одјељење подијелити у три групе 
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и дати им да ријеше задатке из    Биљежнице уз уџбеник Српски језик и 

култура изражавања за шести разред, страна 40.  Компарација 

придјева (1. група – 1. и 2.  задатак, 2. група – 3, 4. и 5. задатак, 3. група 

– 6, 7. и 8. задатак) потом преконтролисати  тачност рјешења и 

оцијенити два-три ученика. 

 6. Домаћи задатак: У текстовима   Какве је боје поток Григора 

Витеза,  Народна пјесма Риба и дјевојка и Сунчев систем Драгана 

Маровића (Српски језик и култура  изражавања, 6.    разред, страна 78. 

и79.) придјеве у позитиву подвуци једном, у компаративу двјема, а у 

суперлативу трима линијама! 

 7. Преглед записа на графофолији или на табли: 

Облак је чист, бијел и лак. – позитив 

Лептир је чистији, бјељи и лакши.  - компаратив 

Нарцис је нajчистији, нajбјељи и нajлакши. - суперлатив  

   

Наставна јединица: 

        Значење, функција и компарација придјева 
Наставна тема: Придјеви – значење, диклинација, функција и 

компарација 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: оспособљавање ученика за препознавање значења, 

грађења, облика и функције придјева 

        б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација провјере и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и графофолија Падежни облици – значење и функција 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

 Број часова: 1 (један 

                                  Структура часа 
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1. Мотивација: Обновити значење, грађење и функцију придјева и 

значење и грађење поредбених степена придјева (странице 161, 163. и 

164. овога приручника)! 

2. Истицање циља часа: Данас ћемо провјеравати колико сте 

разумјели и усвојили значење, грађење и функцију придјева и значење 

и грађење поредбених степена придјева. Наслов написати на табли! 

 3. Анализа: Из датих реченица издвој придјеве и одреди њихово 

значење, грађење, функцију, род, број и падеж и напиши поредбене 

степене! 

а) Само сит се не прихвата бакиног јела. Гладну понуди бар тврду 

кукурузну проју. 
Придјеви сит бакиног гладну тврду кукурузну 

Значење описни присвојни описни описни градивни 

Грађење прости изведени изведени прости изведени 

Функција субјекат атрибут објекат атрибут атрибут 

Род мушки средњи мушки женски женски 

Број једнина једнина једнина једнина једнина 

Падеж     Н      Г      Д       А        А 

Позитив сит   ---------- гладан тврд    ---------- 

Компаратив ситији    --------- гладнији тврђи    ---------- 

Суперлатив најситији    --------- најгладнији најтврђи     --------- 

б) Јесење воће је најслађе. Лако је туђим голим рукама за вруће гвожђе 

хватати.  
Придјеви јесење најслађе туђим голим вруће 

Значење временски описни присвојни описни описни 

Грађење изведени сложени прости прости прости 

Функција атрибут предикатив атрибут атрибут атрибут 

Род средњи средњи женски атрибут средњи 

Број једнина једнина множина множина једнина 

Падеж       Н       Н       И      И      А 

Позитиув    -------- слатко    -----    ----- вруће 

Компаратив    -------- слађе    -----    ----- вруће 

Суперлатив    -------- најслађе    -----    ----- највруће 

5. Синтеза: Ученици индивидуално рјешавају задатке, а затим један 

по један ученик саопштава и објашњава своја рјешења, а остали 

ученици заједно са наставником исправљају погрешно и при томе се 

обнавља значење, грађење и функцију придјева и значење и грађење 
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поредбених степена придјева (странице 161, 163. и 164. овога 

приручника)! Током часа оцијенити пет-шест ученика! 

3. Преглед записа на табли: а) Само сит се не прихвата бакиног 

јела. Гладну понуди бар тврду кукурузну проју. б) Јесење воће је 

најслађе. Лако је туђим голим рукама за вруће гвожђе хватати. 

 

Наставна јединица: 

                         Личне именичке замјенице 
Наставна тема:Именичке замјенице – значење и функција 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: оспособљавање ученика за препознавање личних 

замјеница, њиховог значења, облика и функција 

        б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и графофолија Именичке личне замјенице 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

 Број часова: 1 (један 

                                  Структура часа  

1. Мотивација: Обновити шта означавају и како се граде придјеви и 

поредбени степени придјева!  

2. Истицање циља часа: До сада смо истраживали значење, грађење и 

функцију именица и придјева, а данас ћемо истраживати значења, 

облике и функцију замјеница. Наслов написати на табли! 

 3. Анализа: Скупови реченица за анализу: 

     1. а) Глигор, Милош и Петар шетају. – именице  

         б) Ја ти и он шетамо. – именичке замјенице  

     2. а) Глигоров успјех је и Милошев и Петров успјех - придјеви  

          б) Мој успјех је и твој и његов успјех. – придјевске замјенице  

      3. а) Ја, ти, он, она и оно се играмо. – личне замјенице у једнини  

          б) Ми, ви, они, оне и она се играмо.–личне замјенице, множина      
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      4. а) Представио њему (му) њега (га, њ). – Д и А од он  

          б) Представио њој (јој) њу (ју, је). – Д и А од она  

          в) Представио њима (им) њих (их).– Д и А од они  

      5. а) Ја чувам мене себе, / а ти чувај тебе себе. 

          б) „Дјецо, ви добро учите и ваше су оцјене добре.“       

               „Наставнице, Ви се поносите што су Ваши ђаци вриједни.“ 

У првом скупу реченица подвући именице и замјенице које замјењују 

именице! (Узети име наставника и два ученика из разреда!) У другом 

скупу реченица подвући придјеве и замјенице које замјењују придјеве! 

У трећем скупу реченица подвући личне замјенице и одредити која 

лица замјењују! У четвртом скупу реченица подвући личне замјенице, 

одредити у коме су падежу употријебљене и како гласи номинатив, а 

затим све личне замјенице измијењати по падежима на основу датих 

табела. У петом скупу реченица закључити када употребљавамо 

повратну замјеницу себе и када замјенице ви и ваш пишемо великим 

словом! 

Падеж                  Ј    е    д   н    и    н    а 

Нoминатив       јâ    тû ôн, òно   òна 

 Генитив мèне, ме тèбе, те њèга, га њê, је 

Датив мèни, ми тèби, ти њèму, му њôј, јој 

 Акузатив мèне, ме тèбе, те њèга, га њŷ, ју, је 

Вокатив       - тû     -      - 

Инструментал мнôм(е) тȍбом њûм њôм (е) 

Локатив мèни тèби њèму њôј 

 

Падеж            М    н    о    ж    и    н    а  

Номинатив     мû     вû òни,òне,òна         - 

Генитив нâс, нас вâс, вас њûх, их сèбе, се 

Датив нȁма, нам вȁма, вам њűма, им сèби, си 

Акузатив нâс, нас вâс, вас њûх, их сèбе, се 

Вокатив     - вû         ----   

Инструментал нȁма вȁма њűма сȍбом 

Локатив нȁма вȁма њűма сèби 
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4. Синтеза: На основу анализе претходних пет скупова реченица и 

деклинације личних замјеница извести сљедеће закључке:   

а) Замјенице замјењују именице и предјеве. Према значењу и функцији у 

реченици замјенице дијелимо на именичке и придјевске. Именичке 

замјенице замјењују именице и најчешће у реченици врше функцију 

субјекта или објекта. Придјевске замјенице замјењују придјеве, стоје 

уз именице, трородне су и врше функцију атрибута. Именичке 

замјенице дијелимо на именичке личне и именичке неличне замјенице.   

б) Именичке личне замјенице су: 

    - за 1. лице (лице које говори) у једнини ја, у множини ми 

    – за 2. лице (лице коме се говори) у једнини ти, у множини ви  

     – за 3. лице (лице или предмет о коме се говори) у једнини он, она,     

       оно, у множини они, оне, она  

    – за сва три лица (повратна замјеница) себе. 

Именичке личне замјенице у генитиву, дативу и акузативу имају дуже 

(наглашене) и краће (ненаглашене, енклитичке) облике. Само од свих 

именичких личних замјеница замјеница за друго лице (ти и ви) има 

вокатив. Повратна замјеница себе нема номинатив, а замјењује лице 

које је субјекат у реченици.Замјенице ви и ваш када из поштовања 

означавају лице у једнини пишу се великим словом. 

 5.  Вјежба: а) Измијењати по падежима све личне замјенице! б) 

Одјељење подијелити у три групе и дати им да ријеше задатке из    

Биљежнице уз уџбеник Српски језик и култура изражавања за шести 

разред, страна 40. Замјенице (1. група – 1. и 2.  задатак, 2. група – 3, 4. и 

5. задатак, 3. група – 6, 7. и 8. задатак) потом преконтролисати  тачност 

рјешења и оцијенити пет-шест ученика. 

 6. Домаћи задатак: У тексту  Географија  Бранислава Нушића (Српски 

језик и култура  изражавања, 6.    разред, страна 83.) подвуци све 

именичке личне замјенице, одреди у коме су падежу употријебљене и 

изнад њих упиши прво слово из имена тога падежа! 

 7. Преглед записа на графофолији или на табли: На графофолији 

или табли написати наслов наставне јединице и свих пет скупова 

реченица! 
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Наставна јединица: 

                  Неличне именичке замјенице 
Наставна тема: Именичке замјенице – значење и функција 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: оспособљавање ученика за препознавање именичких 

замјеница њиховог значења, облика и функције у реченици 

        б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и графофолија Именичке неличне замјенице 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

 Број часова: 1 (један) 

                                  Структура часа  

1. Мотивација: Обновити подјелу замјеница на именичке и придјевске 

и  значење  и деклинацију именичких личних замјеница! 

2. Истицање циља часа: Данас ћемо истраживати значење и функцију 

и деклинацију именичких неличних замјеница.  Наслов написати на 

табли! 

 3. Анализа: Скупови реченица за анализу:  

      1. а) Ко и шта (што) носи?  

              Нека уђе / ко куца / и покаже /  шта носи! 

           б) Неко (нико, свако) нешта (ништа, свашта) носи (не носи).  

      2. а) Ко ће коме и с ким доћи? – Н, Д и И  

            б) Неко ће некоме с неким доћи. – Н, Д и И 

      3. а) Шта чему и чиме служи? – Н, Д и И  

           б) Ништа ничему и ничим не служи. – Н, Д и И 

       4. а) Ни са ким  Са никим се не слаже у ничему ни у чему. 

            б) Од никога Ни од кога  о ничему ни о чему нисам ништа чуо. 

           У првом скупу реченица подвући замјенице које замјењују нека 

имена (неличне именичке замјенице) одредити њихову врсту према 

значењу (упитноодносне, неодређене, одричне и опште) и начин 
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грађења неодређених, одричних и општих! Удругом и трећем скупу 

реченица подвући неличне именичке замјенице, одредити њихову врсту 

по значењу и падежни облик у коме су употријебљене, а затим три-

четири именичке неличне замјенице измијењати по падежима! У 

четвртом скупу реченица прецртити неправилно написане именичке 

одричне замјенице са приједлозима и закључити како се пишу 

именичке одричне замјенице са приједлозима! 

4. Синтеза: На основу анализе претходних примјера извести сљедеће 

закључке:  

 а) Именичке неличне замјенице по значењу дијелимо на:  

 - упитноодносне – ко за живо и шта (што) за неживо,  

-неодређене- неко и нешта (префикс не + упитноодносне замјенице)  

- одричне – нико и ништа (префикс ни + упитноодносне замјенице) –-

општ – свако и свашта, ико и ишта, ма ко и ма шта, било ко и било 

шта (префикси сва, и, ма и било + упитноодносне замјенице) 

 б) Промјеном упитноодносних замјеница ко и шта (што) по 

падежима добијемо падежна питања. Приједлоге пишемо између 

дијелова одричних замјеница као три ријечи (ни о коме, а не о никоме). 

 5.  Вјежба: а) Измијењати по падежима три-четири именичке неличне 

замјенице! б) Одјељење подијелити у три групе и дати им да ријеше 

задатке из    Биљежнице уз уџбеник Српски језик и култура 

изражавања за шести разред, страна 40. Именичке неличне замјенице 

(1. група – 1. и 2.  задатак, 2. група – 3, 4. и 5. задатак, 3. група – 6, 7. и 

8. задатак) потом преконтролисати  тачност рјешења! 

6. Преглед записа на графофолији или на табли: На графофолији 

или табли написати наслов наставне јединице и сва четири скупа 

реченица! 

Наставна јединица: 

                         Именичке замјенице 
Наставна тема: Именичке замјенице – значење и функција 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: оспособљавање ученика за препознавање врста 

именичких замјеница по значењу, њихових облика и функције 

        б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 
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Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и графофолија Именичке замјенице  

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 1 (један) 

                                  Структура часа  

1. Мотивација: Обновити значење, деклинацију, функцију и писање 

именичких личних и именичких неличних замјеница (Синтеза у овоме 

приручнику странице 168, 169. и 171)!  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо вјежбати одређивање врста 

именичких замјеница и значења и функције њихових падежних облика. 

Наслов написати на табли! 

 3. Анализа: У датим реченицама подвуци именичке замјенице, упиши 

их у дату табелу, потом одреди њихову врсту по значењу и њихов 

падежни облик, његово значење и функцију! 

а) Немојте им ничим сметати! Подсјетио их је на нешто важно. Ти 

си искрен и вјерујемо ти да о себи говориш истину. Од неког сам чуо 

нешто о њима.  

Замјеница Врста Падеж Значење Функција 

им лична   Д намјена д. објекат  

ничим одрична   И средство д. објекат 

их лична   А предмет радње бл. објекат 

нешто неодређена   А предмет радње д. објекат 

ти лична   Н носилац особине гр. субјекат  

ти лична   Д намјена д. објекат 

себи лична   Л предмет говорења д. објекат 

неког неодређена   Г потицање д. објекат 

нешто неодређена   А предмет радње бл. објекат 

њима лична   Л предмет говорења д. објекат 

б) Можеш ли га ичим обрадовати? Страх ју је нечега.Прича му о 

свачему. Ничим јој не може вратити наду. Ко од свакога очекује 

помоћ? 
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Замјеница Врста Падеж Значење Функција 

га лична   А предмет радње бл. објекат 

ичим општа   И средство д. објекат 

ју лична   А носилац стања л. субјекат 

нечега неодређена   Г потицање д. објекат 

му лична   Д намјена д. објекат 

свачему општа   Л предмет говорења д. објекат 

ничим одрична   И средство д. објекат 

јој лична   Д намјена д. објекат 

ко упитна   Н носилац стања гр. субјекат 

сваког општа   Г потицање д. објекат 

4. Синтеза: Ученици индивидуално рјешавају задатке, а затим један по 

један ученик саопштава и објашњава своја рјешења, а остали ученици 

заједно са наставником исправљају погрешно и при томе се обнавља 

значење, грађење, функцију  и падежни облици именичких замјеница. 

(странице 168, 169. и 171. овога приручника)! Током часа оцијенити 

пет-шест ученика!  

5. Преглед записа на графофолији или на табли: 

                                Именичке замјенице 

а) Немојте им ничим сметати! Подсјетио их је на нешто важно. Ти 

си искрен и вјерујемо ти да о себи говориш истину. Од неког сам чуо 

нешто о њима. 

б) Можеш ли га ичим обрадовати? Страх ју је нечега.Прича му о 

свачему. Ничим јој не може вратити наду. Ко од свакога очекује 

помоћ? 

  

Наставна јединица: 

     Глаголи -  значење, функција,  вид и род 
Наставна тема: Глаголи  

 Циљ часа: 
       а) Образовни: оспособљавање ученика за препознавање значења и 

функције глагола, глаголског вида и рода 

        б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 
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 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и текстови за анализу и вјежбе  

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе  

Број часова: 3 (три) 

                                  Структура часа  

1. Мотивација: Прочитати текст за анализу, дати му наслов, одредити 

врсту описа, препознати која врста ријечи доминира и коју особину 

опису даје! (Наслов текста: Долазак олује  Врста описа: опис појаве  

Најчешћа врста ријечи: глаголи Особина описа: динамичан)  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо истраживати значење и функцију 

глагола. Наслов написати на табли и издијелити наставне листиће на 

којима је текст за анализу! 

 3. Анализа:  Текст за анализу 

Глагол- 

ски вид 

Значење 

глагола 

            Долазак олује Глагол- 

ски род 

сврше- 

ни гла- 

голи  

 

радња 

Вјетар диже прашину, / сломи грану, /  

заталаса воду, / заљуља чамац. / Донесе 

 прве капи кише / и разасу их на све стране./ 

прела- 

зни гла- 

голи  

 

 

несвр- 

шени 

глаго- 

ли  

стање Лишће је лебдјело у зраку, / гранчице лежа- 

ле на земљи, / а стабла стајала непомично.  
непре- 

лазни 

глаго- 

ли 

 

збивање 

Громови су грували, / вјетар пропухивао, /  

капи кише већ промицале, / а вода подрх- 

тавала. / 

радња 

 

стање 

Врбе се савијају, / додирују се врховима / и 

почињу се грлити гранама.  

Зелене се њихове покисле косе.  

повра- 

тни  

глаголи 

У датом тексту урадити задатке сљедећим редом: 

а) Подвући једном линијом све глаголе и одредити њихово значење! 

    Подвући двјема линијама предикате, подијелити сложене  

    реченице и закључити какву функцију претежно врше глаголи! 

б) Читати глаголе по групама и одређивати трајање радње! Код  

     свршених одредити који су тренутно-свршени, који почетно- 

     свршени, а који завршно-свршени; а код несвршених који су  

      трајни, а који учестали! Закључити испред којих глагола може, а  
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      испред којих  не може стајати непотпуни глагол почети и због  

      чега! 

в)  Уочити какви су по прелазности радње глаголи -  уз које може  

      стајати прави објекат у акузативу без  приједлога, уз које не  

       може, а уз које се  радња враћа на субјекат па је он „истовремено  

      и објекат“! Разврстати повратне глаголе на  праве повратне,  

      узајамно повратне и неправе повратне!   

4. Синтеза: На основу анализе претходних примјера извести сљедеће    

   закључке:   

а) Глаголи означавају радњу, стање и збивање и обично врше  

    функцију предиката. Помоћни глаголи (јесам, бити и хтјети)    

    служе за грађење сложених глаголских облика и именског   

    предиката, а непотпуни глаголи  (требати, морати;  моћи,  

    смјети; почети, наставити…) служе за грађење сложеног  

    глаголског предиката (непотпуни глагол + инфинитив или   

    непотпуни глагол + везник да и презент).   

б) Глаголски вид је граматичка категорија глагола која разликује  

    дужину трајања радње. Према глаголском виду глаголе дијелимо  

    на свршене (перфективне) и несвршене (имперфективне).Свршени  

    глаголи означавају радњу чије је трајање ограничено на један      

    тренутак и могу бити тренутно-свршени (стати, скочити,  

    тркнути…) почетно-свршени (поћи, одскочити, потрчати…) и     

    завршно-свршени ( доћи, доскочити, дотрчати…) Несвршени  

    глаголи означавају радњу чије трајање није  ограничено, а могу  

    бити трајни (ићи, скакати, трчати…) и учестали (полазити,  

    скакутати, трчкарати…) 

в) Глаголски род је граматичка категорија глагола која означава  

    могућност или немогућност преласка радње на ближи објекат у  

    акузативу без приједлога. Према глаголском роду глаголе дијелимо   

    на прелазне, непрелазне и повратне. Прелазни глаголи могу    

    имати прави објекат у акузативу без приједлога (дићи прашину,  

    сломити грану, заталасати воду, заљуљати чамац…), а  

    непрелазни глаголи не могу (грмјети          ,   дувати          ,    

    падати         , дрхтати        , лебдјети        , лежати         ,    

    стајати          …) Повратни глаголи означавају да се радња враћа   

    на субјекат, а могу бити прави повратни (савијати се – себе,  

    умивати се – себе, чешљати се – себе), узајамно повратни  
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    (руковати се -          , грудвати се -         …) и неправи повратни                                                                 

    (зелењети се -      , таласати се -         ,надати се -         …)         

 5.  Вјежба:  

      1. Додавањем приједлога као префикса од датих несвршених  

          изведи што више свршених глагола:  

          а) шетати: одшетати, дошетати, ушетати, прошетати…  

          б) говорити: одговорити, договорити, уговорити… 

          в) пливати: отпливати, допливати, испливати…  

          г) писати: уписати, написати, пописати, описати…  

          д) копати: укопати, накопати, покопати, окопати… 

          ђ) цртати: уцртати, нацртати, оцртати, прецртати…  

      2. Поред датих свршених упиши од њих суфиксима а или ва  

            изведене несвршене глаголе: лупити - лупати, пасти -    

             падати, ударити - ударати, задати – задавати, закључати –  

            закључавати, закопати – закопавати… 

        3. Разврстај глаголе према глаголском виду (аспекту): поћи, ићи,  

          стати, полазити, доћи; скочити, скакутати, одскочити,  

           скакати, прескочити; уметнути, заметнути, стајати, метнути,  

          метати; потрчати, трчкарати, тркнути, трчати, дотрчати;  

          испјевати, запјевати, задиркивати, лежати, лећи, лијегати,  

          рећи, причати, испричати, заустити! 
           А) Несвршени (имперфективни) глаголи: 

             а) трајни: ићи, скакати, стајати, трчати, лежати, причати 

            б) учестали: полазити, скакутати, метати, трчкарати,  

                 задиркивати, лијегати 

            Б) Свршени (перфективни) глаголи: 

             а) тренутно-свршени: стати, скочити, метнути, тркнути,  

                   лећи, рећи  

             б) почетно-свршени: поћи, одскочити, заметнути,  

                  потрчати, запјевати, заустити 

             в) завршно-свршени: доћи, прескочити, уметнути,   

                  дотрчати, испјевати, испричати         

            4.Разврстај глаголе према глаголском роду – прелазности радње:   

              дивити се, хвалити се, помирити се, ићи, читати; скочити,  

               копати, надати се, купати се, свађати се; грлити, грлити се, 

                пливати, облачити се, стидјети се; прескочити, ћутати, чудити    

               се, чешљати се, грудвати се, поздравити се, огледати се,  
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          зелењети се, спавати, успавати! 

          А) прелазни (транзитивни): читати, копати, грлити,  

               прескочити, успавати 

           Б) непрелазни (нетранзитивни): ићи, скочити, пливати,     

                ћутати, спавати 

           В) повратни (рефлексивни): 

                а) прави повратни: хвалити се,  купати се, облачити се,  

                    чешљати се, огледати се  

                 б) узајамно повратни: помирити се, свађати се, грлити се,  

                   грудвати се, поздравити се  

                  в) неправи повратни: дивити се, надати се,  стидјети се,  

                     чудити се, зелењети се  

6.Домаћи задатак:  Ријеши задатке из Биљежнице уз уџбеник         

   Српски језик и  култура изражавања за шести разред, страна од    

     53. до 55. – Глаголи!  

7. Преглед записа на графофолији или на табли:  

                            Глаголи – глаголски вид и род 

Глагол- 

ски вид 

Значење 

глагола 

           Текст за анализу:  

             Долазак олује 

Глагол- 

ски род 

сврше- 

ни гла- 

голи  

 

радња 

Вјетар диже прашину, / сломи грану, /  

заталаса воду, / заљуља чамац. / Донесе 

 прве капи кише / и разасу их на све стране./ 

прела- 

зни гла- 

голи  

 

 

несвр- 

шени 

глаго- 

ли  

стање Лишће је лебдјело у зраку, / гранчице лежа- 

ле на земљи, / а стабла стајала непомично.  
непре- 

лазни 

глаго- 

ли 

 

збивање 

Громови су грували, / вјетар пропухивао, /  

капи кише већ промицале, / а вода подрх- 

тавала. / 

радња 

 

стање 

Врбе се савијају, / додирују се врховима / и 

почињу се грлити гранама.  

Зелене се њихове покисле косе.  

повра- 

тни  

глаголи 

НАПОМЕНЕ:  
а) На првом часу обновити значење и функцију глагола, обрадити   

     глаголски вид и урадити 1. и 2. вјежбу! 

б) На другом часу обновити глаголски вид прегледом тачности    

    рјешења домаћег задатка, обрадити глаголски род, урадити четврту  
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вјежбу и дати за домаћи задатке из Биљежнице уз уџбеник  Српски језик 

и  култура изражавања за шести разред, страна од   53. до 55. – 

Глаголи!  

в) На трећем часу обновити значење и функцију глагола и глаголски      

     вид и род прегледом тачности рјешења домаћег задатка и  

     провјерити знање тако што ће ученици у тексту  Прасе  Бранислава  

     Нушића (Српски језик и култура  изражавања, 6.    разред, страна     

     92.) подвући све  глаголе и  одреди њихово значење, функцију,  

      глаголски вид  и род!  

 

Наставна јединица: 

          Инфинитив- значење, функција и грађење 
Наставна тема: Глаголи  

 Циљ часа: 
       а) Образовни: оспособљавање ученика за препознавање значења, 

функције и грађења инфинитива  

        б)   Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и текстови за анализу и вјежбе  

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе  

Број часова: 1(један) 

                                  Структура часа  

1. Мотивација: Обновити значење и функцију глагола, а потом подјелу 

глагола по глаголском виду и роду!  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо истраживати значење,    

функцију и грађење једног од четрнаест глаголских облика. Латинско 

му је име инфинитив што у преводу на српски језик значи неодређени 

облик. На табли уписати наслов Инфинитив – значење, функција и 

грађење.  

3. Анализа: Текст за анализу: 
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а) Небом се почеше вући облаци. Вјетар настави дувати. Може   

    донијети и град.  

б) Сигурно ће пасти киша. Са њом ће доћи и поплаве. Оне ће    

    однијети све што је посијано.  

У датом тексту урадити сљедеће задатке: 

а) Објаснити појам лица, затим подвући личне глаголске  

    облике двјема линијама, а безличне једном и закључити да  

    глаголски облик који означава само име радње, а не означава  

   ни вријеме, ни лице, ни род ни број зовемо инфинитивом! 

 

Једнина Множина  Лице Учешће у комуникацији 

чита-м чита-мо прво лице које говори (говорник) 

чита-ш чита-те друго  лице коме се говори (саговорник) 

чита- 0 чита- ју треће лице о коме се говори 

б) Одредити чему инфинитив служи у првој, а чему у дугој групи 

реченица! (У првој групи реченица служи за грађење сложеног 

предиката, а у другој за грађење футура првог.) У првој групи реченица 

инфинитив замијени везником да и презентом! (Небом се почеше да 

вуку облаци. Вјетар настави  да дува. Може  да донесе и град.)  

в) Одредити којим се наставком завршава инфинитив и закључити како 

се гради! 

г) Обновити како добијамо инфинитивну основу! 

4. Синтеза: На основу анализе претходних примјера извести сљедеће 

закључке:  

 а) Инфинитив је прости (састоји се од једне ријечи), безлични (не 

разликује лица), неодређени (не одређује ни вријеме, ни лице, ни род, ни 

број) глаголски облик који само означава име радње.   

б) Инфинитив слуижи са непотпуним глаголима за грађење сложеног 

глаголског предиката, а са презентом помоћног глагола хтјети за 

грађење футура првог. У сложеном глаголском предикату инфинитив 

је замјењив везником да и презентом.  

в) Инфинитив градимо од инфинитивне основе и наставка за облик ти 

који је у прошлости код једног мањег броја глагола због неких 

гласовних промјена прелазио у ћи.  

г) Инфинитивну основу добијамо: 

     -  од глагола који се у инфинитиву завршавају на самогласник и  
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        ти одузмемо наставак ти;  

     - од глагола који се у инфинитиву завршавају на сугласник и ти  

       или на ћи од првог  лица  једнине аориста одузмемо наставак ох.  

5. Вјежба:  

а) Од датих глагола напиши инфинитив: читајући (читати),  пишући 

(писати), тукући (тући), носећи (носити), возећи (возити), вукући 

(вући), цртајте (цртати), пливајте (пливати), пекући (пећи), скочите 

(скочити), ловите (ловити), идете (ићи), дођосте (доћи)  

б) Одреди инфинитивну основу датих глагола: читамо (чита-ти), 

печем (пек-ох), писаћу (писа-ти), пијмо (пи-ти), везу (вез-ох), пекући 

(пек-ох), тресемо (трес-ох), трчећи (трча-ти), плетући (плет-ох), могу 

(мог-ох),  вучемо (вук-ох), тучете ( тук-ох), речем (рек-ох), пјевајући 

(пјева-ти), знате (зна-ти), везући (вез-ох)  

  в) Ријешити задатке из    Биљежнице уз уџбеник Српски језик и 

култура изражавања за шести разред, страна 56. и 57. Инфинитив  

 6. Домаћи задатак: У тексту  Зима у Херцеговини Радослав Братић 

(Српски језик и култура  изражавања, 6.    разред, страна 100.) подвуци 

све глаголе, а потом инфинитиве подвуци још једном и одреди чему 

служе!  

6. Преглед записа на графофолији или на табли:  

 

               Инфинитив- значење, функција и грађење 
а) Небом се почеше вући облаци. Вјетар настави дувати. Може   

    донијети и град. – инфинитив дио сложеног предиката 

б) Сигурно ће пасти киша. Са њом ће доћи и поплаве. Оне ће    

    однијети све што је посијано. – инфинитив дио футура првог 

  

Једнина Множина  Лице Учешће у комуникацији 

чита-м чита-мо прво лице које говори (говорник) 

чита-ш чита-те друго  лице коме се говори (саговорник) 

чита- 0 чита- ју треће лице о коме се говори 
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Наставна јединица: 

          Презент - значење, функција и грађење 
Наставна тема: Глаголи  

 Циљ часа: 
       а) Образовни: оспособљавање ученика за препознавање значења, 

функције и грађења презента 

        б)   Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и текстови за анализу и вјежбе  

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе  

Број часова: 2 (два)  

                                     Структура часа  

1. Мотивација: Обновити значење,  функцију и грађење инфинитива! 

2. Истицање циља часа: Данас ћемо истраживати значење,    

функцију и грађење још једног глаголског облика. Ви сте га у петом 

разреду звали садашњим временом, а ми ћемо га звати његовим 

латинским именом презент. На табли уписати наслов Презент – 

значење, функција и грађење.  

3. Анализа: Текст за анализу: 

а) Бор се не савија пред олујом, / већ пркосно маше гранама./ 

б) – До сада му вихори само откину по коју гранчицу / или сломе  

       неки суварак./ 

- И сутра ће да пркоси олуји, / он је понос баште./  

      У датом текст у урадити сљедеће задатке: 

а) Подвући све глаголе, подијелити сложене реченице и закључити 

какви су глаголски облици у њима – прости или сложени, лични или 

безлични, а затим одредити значење - вријеме вршења радње у односу 

на тренутак говора или на временске одредбе до сада и сутра! 

б) Закључити у каквом приповиједању се служимо  презентом: 

    - динамичном (живом) или статичном (мирном) 
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    - субјективном (доживљеном) или објективном (истинитом) 

    - драматичном (узбудљивом) или смиреном! 

в) Обновити како добијамо презентску основу, а затим измијењати у 

презенту по лицима у једнини и множини глаголе савијати, махати и 

пркосити и на основу тога закључити како градимо презент! 

 

Инфинитив савијати махати пркосити 

3.лице множине презента савијају машу пркосе 

презентска основа савија- маш- пркос- 

 

Једни- 

на 

1.лице - ја савија-м маш-ем пркос-им 

2.лице - ти      ''    -ш    ''   -еш     ''    -иш 

3.лице – он-а,о      ''    -0    ''    -е     ''    -и 

Мно- 

жина 

1.лице - ми      ''     -мо    ''    -емо     ''    -имо 

2.лице -ви      ''     -те    ''    -ете     ''    -ите 

3.лице – он-и,е,а      ''     -ју    ''     -у     ''    -е 

д) Измијењати помоћне глаголе јесам и хтјети по лицима у једнини и 

множини у оба броја у потврдном (дужи и краћи) и одричном облику! 

Број Лице Дужи облици Краћи обл. Одрични обл. 

Једни- 

на 

Прво јесам хоћу сам ћу нисам нећу 

Друго јеси хоћеш си ћеш ниси нећеш 

Треће јест хоће је ће није неће 

Мно- 

жина 

Прво јесмо хоћемо смо ћемо нисмо нећемо 

Друго јесте хоћете сте ћете нисте нећете 

Треће јесу хоће су ће нису неће 

4.Синтеза: На основу анализе претходних примјера извести сљедеће 

закључке:  

 а) Презент је прости лични глаголски облик који означава радње, 

стања или збивања вршена или  извршена у правој или замишљеној 

садашњости. 

- Права садашњост означава радње, стања или збивања која се врше у 

тренутку говора и исказује се само несвршеним глаголима. 

- Замишљена садашњост се исказује презентом са неком временском 

одредницом: за прошлост (Јуче шетам улицом / и сретнем Весну.) или 

за будућност (Вечерас идем у биоскоп / да гледам Марш на Дрину.) 



176 
 

б) Презнет служи за динамично (живо), субјективном (доживљено) и 

драматично (узбудљиво) приповиједање.   

в) Презент градимо од презентске основе и личних наставака: м, ш, о; 

мо,  те, ју или ем, еш, е; емо, ете, у или им, иш, и; имо, ите, е. 

г) Презент помоћних глагола  јесам и хтјети има дуже (наглашене) и 

краће (ненаглашене, енклитичке)  потврдне и одричне облике који 

служе за грађење сложених глаголских облика или именичког 

предиката.  

д) Презентску основу добијамо када од трећег лица множине 

презента одузмемо личне наставке ју, у или е.    

5. Вјежба:  

а) Поред датих глагола у загради напиши презентску основу:  

носимо (нос-е), вукоше (вук-у), пјевамо (пјева-ју), трчиш (трч-е), 

пишемо (пиш-у), цртамо (црта-ју), носите (нос-е), тукоше (тук-у),  

слушате (слуша-ју), возимо (воз-е), пјевајте (пјева-ју), пиј (пи-ју), 

трчасмо (трч-е), бију (би-ју), мислим (мисл-е), кројиш (крој-е), 

сломише (слом-е), слушају (слуша-ју)  

б) Поред датих глагола у загради  напиши одговарајуће лице презента: 

дођох (дођем), копасте (копате), хтједосмо (хоћемо), одоше (оду), 

казасте (кажете), пфисаху (пишу), цртасмо (цртамо), трчаху (трче), 

пјевах (пјевам) 

в) Помоћне глаголе јесам и хтјети измијењај у одричним облицима  

     презента! 

 г) Ријешити задатке из    Биљежнице уз уџбеник Српски језик и култура 

изражавања за шести разред, страна 58. и 59. Презент! 

 

 6. Домаћи задатак: У тексту  Мрачајски прото Петра Кочића (Српски 

језик и култура  изражавања, 6.    разред, страна 103.) подвуци 

презенте и измијењај их у свим лицима! 

 

 7. Преглед записа на графофолији или на табли:  

               Презент - значење, функција и грађење 
а) Бор се не савија пред олујом, / већ пркосно маше гранама./ 

б) – До сада му вихори само откину по коју гранчицу / или сломе  

       неки суварак./ 

- И сутра ће да пркоси олуји, / он је понос баште./  
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Инфинитив савијати махати пркосити 

3.лице множине презента савијају машу пркосе 

презентска основа савија- маш- пркос- 

 

Једни- 

на 

1.лице - ја савија-м маш-ем пркос-им 

2.лице - ти      ''    -ш    ''   -еш     ''    -иш 

3.лице – он-а,о      ''    -0    ''    -е     ''    -и 

Мно- 

жина 

1.лице - ми      ''     -мо    ''    -емо     ''    -имо 

2.лице -ви      ''     -те    ''    -ете     ''    -ите 

3.лице – он-и,е,а      ''     -ју    ''     -у     ''    -е 

 

Број Лице Дужи облици Краћи обл. Одрични обл. 

Једни- 

на 

Прво јесам хоћу сам ћу нисам нећу 

Друго јеси хоћеш си ћеш ниси нећеш 

Треће јест хоће је ће није неће 

Мно- 

жина 

Прво јесмо хоћемо смо ћемо нисмо нећемо 

Друго јесте хоћете сте ћете нисте нећете 

Треће јесу хоће су ће нису неће 

НАПОМЕНА: На првом часу обновити значење, функција и грађење 

инфинитива, обрадити  значење, функцију и грађење презента, урадити 

прву, другу и трћу вјежбу! На другом часу обновити значење, функцију 

и грађење презента и ријешити задатке из    Биљежнице уз уџбеник 

Српски језик и култура изражавања за шести разред, страна 58. и 59. 

Презент!   

  

Наставна јединица: 

    Радни глаголски придјев - значење, функција и                  

                                  грађење 
Наставна тема: Глаголи  

 Циљ часа: 
       а) Образовни: оспособљавање ученика за препознавање значења, 

функције и грађења радног глаголског придјева 

        б)   Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 
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Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик 

и култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде 

Лаловић: Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура 

изражавања за 6. разред и текстови за анализу и вјежбе  

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе  

Број часова: 2 (два)  

                                     Структура часа  

1. Мотивација: Обновити значење,  функцију и грађење презента!  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо истраживати значење,    

функцију и грађење још једног глаголског облика – радног глаголског 

придјева. На табли уписати наслов Радни глаголски придјев – значење, 

функција и грађење.  

3. Анализа: Текст за анализу: 

а) Шума је излистала, / њиве су оживјеле, / врхови (су)  

    озелењели, / а воћке (су) исцвјетале. / На снажној киши су    

    покисли. / 

б) Излистала шума, оживјеле њиве, озелењели врхови и  

    исцвјетале воћке на снажној киши су покисли. 

      У датом текст у урадити сљедеће задатке: 

а) У прве двије реченице подвући све глаголе, подијелити  

     сложене реченице и закључити шта означавају помоћни    

      глаголи, а шта радни глаголски придјеви! 

б) У трећој реченици подвући предикат и атрибуте па закључити  

    чему служи радни глаголски придјев у прве двије реченице, а  

    чему у трећој! 

в) Обновити како добијамо инфинитивну основу, а затим  

    измијењати у радном глаголском придјеву у једнини и     

    множини у сва три рода глаголе излистати, оживјети,  

     озелењети, озеленити и вући и закључити како градимо  

     радни глаголски придјев! 

 
Број Род излиста-ти оживје-ти озелење-ти озелени-ти вук-ох 

Јед- 

ни- 

на  

МР       ''     -о оживи-о        ''     -о        ''    -о       ''   -ао 

ЖР       ''     -ла оживје-ла        ''    -ла        ''    -ла   ''   -ла 

СР       ''     -ло      ''    -ло        ''    -ло        ''    -ло   ''   -ло 
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Број Род излиста-ти оживје-ти озелење-ти озелени-ти вук-ох 

Мно- 

жи- 

на 

МР       ''     -ли      ''    -ли        ''    -ли        ''     -ли   ''   -ли 

ЖР       ''     -ле      ''    -ле        ''     -ле        ''     -ле   ''    -ле 

СР       ''     -ла      ''    -ла        ''     -ла        ''     -ла   ''    -ла 

              Напомене: је > о     стање     радња МР = ао 

4.Синтеза: На основу анализе претходних примјера извести  

           сљедеће закључке:  

 а) Радни глаголски придјев је прости безлични глаголски облик који  

     означава да субјекат врши радњу (радни означава да субјекат  

     врши радњу - да је активан, глаголски – градимо га од глагола,  

     придјев – трородан је као и придјеви) 

 б) Радни глаголски придјев служи за грађење сложених глаголских  

    облика, а може се преобразити и у прави придјев када се мијења  

    по падежима и врши функцију атрибута. 

в) Радни глаголски придјев градимо од инфинитивне основе и  

     наставака за род: о, ла, ло; ли, ле, ла. Ако се инфинитивна основа  

     завршава на сугласник, наставак за мушки род у једнини је ао  

     (пек-ао, рек-ао, лег-ао…) Ако се инфинитивна основа завршава на  

     стари глас Ѣ (јат) он се испред наставка о мијења у и.   

      (видѢ-ти > видје-ти; видје-о > видио; хтѢти > хтјети, хтје-о >  

      хтио…) 

5. Вјежба:  

а) Одреди инфинитивну основу датих глагола: читамо (чита-ти), 

печем (пек-ох), писаћу (писа-ти), пијмо (пи-ти), везу (вез-ох), пекући 

(пек-ох), тресемо (трес-ох), трчећи (трча-ти), плетући (плет-ох), могу 

(мог-ох),  вучемо (вук-ох), тучете ( тук-ох), речем (рек-ох), пјевајући 

(пјева-ти), знате (зна-ти), везући (вез-ох)  

б) Поред датих глагола у загради  напиши  радни глаголски придјев у 

мушком роду: вући (вукао), видјети (видио), дићи (дигао), живјети 

(живио), ићи (ишао), смјети (смио), доћи (дошао), успјети (успио), 

трести (тресао), жељети (желио), расти (растао) 

в) Од датих придјева изведи глаголе који означавају радњу и стање: 

Придјев бијел црн румен црвен 

Глагол - радња бијелити црнити руменити црвенити 

Глагол - стање бијељети црњети румењети црвењети 

     г) Ријешити задатке из    Биљежнице уз уџбеник Српски језик и  

         култура изражавања за шести разред, страна 60, 61. и 62.  
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        Радни глаголски придјев! 

 6. Домаћи задатак: У тексту  Провлачење Душана Костића(Српски 

језик и култура  изражавања, 6.    разред, страна 108.) подвуци све 

радне глаголске придјеве у саставу перфекта једном линијом, а радне 

глаголске придјеве преображене у праве придјеве у функцији атрибута 

једном испрекиданом линијом!  

 7. Преглед записа на графофолији или на табли:  

       Радни глаголски придјев - значење, функција и грађење 

а) Шума је излистала, / њиве су оживјеле, / врхови (су)  

    озелењели, / а воћке (су) исцвјетале. / На снажној киши су    

    покисли. / 

б) Излистала шума, оживјеле њиве, озелењели врхови и  

    исцвјетале воћке на снажној киши су покисли. 
Број Род излиста-ти оживје-ти озелење-ти озелени-ти вук-ох 

Јед- 

ни- 

на  

МР       ''     -о оживи-о        ''     -о        ''    -о       ''   -ао 

ЖР       ''     -ла оживје-ла        ''    -ла        ''    -ла   ''   -ла 

СР       ''     -ло      ''    -ло        ''    -ло        ''    -ло   ''   -ло 

Мно- 

жи- 

на  

МР       ''     -ли      ''    -ли        ''    -ли        ''     -ли   ''   -ли 

ЖР       ''     -ле      ''    -ле        ''     -ле        ''     -ле   ''    -ле 

СР       ''     -ла      ''    -ла        ''     -ла        ''     -ла   ''    -ла 

              Напомене: је > о     стање     радња МР = ао 

 

Придјев бијел црн румен црвен 

Глагол - радња бијелити црнити руменити црвенити 

Глагол - стање бијељети црњети румењети црвењети 

 

НАПОМЕНА: На првом часу обновити значење, функција и грађење 

презента, обрадити  значење, функцију и грађење радног глаголског 

придјева, урадити прву, другу и трећу вјежбу! На другом часу обновити 

значење, функцију и грађење радног глаголског придјева, ријешити 

задатке из    Биљежнице уз уџбеник Српски језик и култура 

изражавања за шести разред, страна 60, 61. и 62. Радни глаголски 

придјев и преконтролисати тачност рјешења домаћег задатка! 
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Наставна јединица: 

        Перфекат - значење, функција и грађење 
Наставна тема: Глаголи  

 Циљ часа: 
       а) Образовни: оспособљавање ученика за препознавање значења, 

функције и грађења перфекта 

        б)   Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и текстови за анализу и вјежбе  

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе  

Број часова: 2 (два)  

                                     Структура часа  

1. Мотивација: Обновити значење,  функцију и грађење радног 

глаголског придјева!  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо истраживати значење,    

функцију и грађење још једног глаголског облика. Ви сте га у петом 

разреду звали прошлим временом, а ми ћемо га звати његовим 

латинским именом перфекат. На табли уписати наслов Перфекат – 

значење, функција и грађење.  

3. Анализа: Текст за анализу:  

    а) Вихор је слабио, / полако је се смиривао, / издисао је  / и  

         нестајао је. /  

     б) Вихор ослаби, / полако се смири, / издисаше / и нестајаше. 

      У датом текст у урадити сљедеће задатке: 

а) Подвући у првој комуникативној реченици све глаголе, подијелити 

реченицу и закључити какви су глаголски облици у њој – прости или 

сложени, лични или безлични, а затим одредити значење, односно 

вријеме вршења радње у односу на тренутак говора! 
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б) Подвући у другој комуникативној реченици све глаголе, подијелити 

реченицу, одреди вријеме вршења радње у односу на тренутак говара и 

закључити да дати глаголски облици служе као синоними перфекту.  

г) Одредити из којих се глаголских облика састоји перфекат, 

измијењати у перфекту по лицима глоголе слабити у мушком роду, 

смиривати се у женском и бити у средњем и закључити како градимо 

перфекат! 

Број  Лице  Мушки род Женски род Средњи род 

Јед- 

нина 

   1. сам ослабио сам се смиривала сам било 

   2. си        '' си се           '' си      '' 

   3. је         '' је се            '' је       '' 

Мно- 

жина 

   1. смо ослабили смо се смиривале смо била 

   2. сте       '' сте се          '' сте    '' 

   3. су         '' су се           ''  су     '' 

 

4.Синтеза: На основу анализе претходних примјера извести сљедеће        

         закључке:  

 а) Перфекат  је сложени лични глаголски облик који означава радње, 

стања или збивања вршена или  извршена у прошлости – прије 

тренутка говора. 

б) Перфекат служи као синоним за све глаголске облике којима се 

обиљежавају радње, стања и збивања вршена или извршена у 

прошлости. 

в) Перфекат градимо од енклитичких облика презента помоћног 

глагола јесам и радног глаголског придјева.  

г) Крњи перфекат градимо само од радног глаголског придјева и  

    употребљава се: 

    - у насловима (Звезда је побиједила Партизан) 

    - у трећем лицу једнине повратних глагола (Горан се је обукао.) 

      (се је > се е > се)   

     - у низу од два или више перфеката у сложеној реченици (Иван је    

       дошао, / ушао је у собу / и одмах је легао.) 

 

5. Вјежба:  

а) Поред датих глаголских облика напиши у истом лицу и роду одричне 

облике перфекта: био сам заборавио (нисам заборавио), биле смо ушле 
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(нисмо ушле), биле су устале (нису устале), су били дошли (нису 

дошли), била је заспала (није заспала), бјеше допутовала (није 

допутовала), бијасмо научили (нисмо научили), бијаху ручали (нису 

ручали), бијасте отпутовали (нисте отпутовали), бијах научио (нисам 

научио)  

б) Ријешити задатке из    Биљежнице уз уџбеник Српски језик и култура 

изражавања за шести разред, страна 62. и 63. Перфекат! 

 

 6. Домаћи задатак: У тексту  Први пут у Бечу Милице Јанковић 

(Српски језик и култура  изражавања, 6.    разред, страна 111.) подвуци 

све презенте помоћног глагола јесам у саставу перфекта двјема 

линијам, а радни глаголски придјев у саставу перфекта једном линијом! 

 

 7. Преглед записа на графофолији или на табли: 

  

               Перфекат - значење, функција и грађење 
 а) Вихор је слабио, / полако је се смиривао, / издисао је  / и нестајао је.    

 б) Вихор ослаби, / полако се смири, / издисаше / и нестајаше./ 

 

Број  Лице  Мушки род Женски род Средњи род 

Јед- 

нина 

   1. сам ослабио сам се смиривала сам било 

   2. си        '' си се           '' си      '' 

   3. је         '' је се            '' је       '' 

Мно- 

жина 

   1. смо ослабили смо се смиривале смо била 

   2. сте       '' сте се          '' сте    '' 

   3. су         '' су се           ''  су     '' 

 

НАПОМЕНА: На првом часу обновити значење, функцију и грађење 

радног глаголског придјева, обрадити  значење, функцију и грађење 

перфекта и урадити прву вјежбу! На другом часу обновити значење, 

функцију и грађење перфекта и ријешити задатке из    Биљежнице уз 

уџбеник Српски језик и култура изражавања за шести разред, страна 

62. и 63. Перфекат! 
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Наставна јединица: 

    Футур први  - значење, функција и  грађење 
Наставна тема: Глаголи  

 Циљ часа: 
       а) Образовни: оспособљавање ученика за препознавање значења, 

функције и грађења футура првог 

        б)   Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и текстови за анализу и вјежбе  

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе  

Број часова: 2 (два)  

                                     Структура часа  

1. Мотивација: Обновити значење,  функцију и грађење перфекта!  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо истраживати значење,     

функцију и грађење још једног глаголског облика. Ви сте га у петом 

разреду звали будућим временом, а ми ћемо га звати његовим 

латинским именом футур први. На табли уписати наслов Футур први – 

значење, функција и грађење.  

3. Анализа: Текст за анализу: 

    а) Олуја ће ићи даље, / све ће пустошити / и расипаће своју  

        снагу. / 

    б) Олуја ноћас иде даљед, / да све пустоши / и расипа своју снагу. / 

      У датом текст у урадити сљедеће задатке: 

а) Подвући све глаголе у првој реченици, подијелити сложену реченицу 

и закључити какви су глаголски облици у њој – прости или сложени, 

лични или безлични, а затим одредити значење, односно вријеме 

вршења радње у односу на тренутак говора! 

б) Подвући све глаголе у другој реченици, подијелити сложену 

реченицу и закључити какви су глаголски облици у њој – прости или 

сложени, лични или безлични, а затим одредити вријеме вршења радње 
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у односу на временску одредбу ноћас и закључити да презент у другој 

реченици служи као синоним футуру првом у првој реченици! 

г) Измијењати у футуру првом по лицима у једнини и множини глаголе 

ићи и путовати и на основу тога закључити како градимо футур први! 

Број Лице Прости футур први      Сложени  футур први 

Јед- 

нина 

   1. путова-ћу ћу путовати ћу     ићи 

   2.      ''     -ћеш ћеш      '' ћеш      '' 

   3.      ''     -ће    ће         '' ће         '' 

Мно- 

жина 

   1.      ''     -ћемо ћемо     '' ћемо     '' 

   2.      ''     -ћете ћете      '' ћете      '' 

   3.      ''     -ће ће          ''       ће          ''       

 4. Синтеза: На основу анализе претходних примјера извести сљедеће 

закључке:  

 1) Футур први је лични прости или сложени глаголски облик који 

означава радње, стања или збивања вршена или  извршена у 

будућности, односно послије тренутка говора. 

2) Футур први у служби обиљежавања будућих радњи може 

замијенити презент несвршених глагола са неком временском 

одредбом.   

3) Футур први  градимо од инфинитива или инфинитивне основе и 

енклитичких облика презента помоћног глагола хтјети.   

а) Од глагола који се у инфинитиву завршавају на ћи футур први је 

увијек сложени глаголски облик и гради се од инфинитива и 

енклитичких облика презента помоћног глагола хтјети (ћи ићи или ићи 

ћу)  

б)  Од глагола који се у инфинитиву завршавају на ти инфинитив може 

бити прости и сложени глаголски облик:  

- Прости футур први градимо од инфинитивне основе и енклитичких 

облика презента помоћног глагола хтјети. (путова-ћу).  

– Сложени футур први градимо од енклитичких облика презента 

помоћног глагола хтјети и инфинитива (ћу путовати, а не путовати 

ћу).   

5. Вјежба:  

а) Поред датих глагола у загради напиши одговарајуће лице сложеног 

футура првог: будемо стигли  (стићи ћемо), будем завршио (ћу 

завршити),  будете отпутовале (ћете отпутовати), будем вукао (вући 
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ћу), будеш замолила (ћеш замолити), буду научиле  (ће научити),  

будемо пекли (пећи ћемо)  

 б) Поред  датих глагола у загради напиши одговарајуће лице простог 

футура првог: буду слушале (слушаће), будеш поновио (поновићеш), 

будеш рекао (нема футура простог јер се глагол у инфинитиву 

завршава на ћи)будемо сложиле  (сложићемо),  будемо пекли (нема 

футура простог јер се глагол у инфинитиву завршава на ћи, )будем 

заборавио (заборавићу), буде сашила  (сашиће), буде вукла (нема 

футура простог јер се глагол у инфинитиву завршава на ћи)  

  в) Ријешити задатке из    Биљежнице уз уџбеник Српски језик и 

култура изражавања за шести разред, страна 64. и 65. Футур први! 

 6. Домаћи задатак: У тексту  Књига Иве Андрића (Српски језик и 

култура  изражавања, 6.    разред, страна 114.) подвуци све глаголе 

употрејебљене у футуру првом и разврстај их на просте и сложене 

глаголске облике!   

 7. Преглед записа на графофолији или на табли:  

                   Футур први  - значење, функција и  грађење 
    а) Олуја ће ићи даље, / све ће пустошити / и расипаће своју  

        снагу. / - футур први 

    б) Олуја ноћас иде даљед, / да све пустоши / и расипа своју снагу. / 

  - презент несвршених глагола 

Број Лице Прости футур први      Сложени  футур први 

Јед- 

нина 

   1. путова-ћу ћу путовати ћу     ићи 

   2.      ''     -ћеш ћеш      '' ћеш      '' 

   3.      ''     -ће    ће         '' ће         '' 

Мно- 

жина 

   1.      ''     -ћемо ћемо     '' ћемо     '' 

   2.      ''     -ћете ћете      '' ћете      '' 

   3.      ''     -ће ће          ''       ће          ''       

НАПОМЕНА: На првом часу обновити значење, функција и грађење 

перфекта, обрадити  значење, функцију и грађење футура првог, 

урадити прву и другу вјежбу! На другом часу обновити значење, 

функцију и грађење футура првог и ријешити задатке из  Биљежнице уз 

уџбеник Српски језик и култура изражавања за шести разред, страна 

64. и 65. Футур први! 
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Наставна јединица: 

            Глаголски облици - значење, функција и                      

                       грађење (систематизација)  
Наставна тема: Глаголи  

 Циљ часа: 
       а) Образовни: оспособљавање ученика за препознавање значења, 

функције и грађења глаголских облика (инфинитива, презента, радног 

глаголског придјева, перфекта и футура првог) 

        б)   Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: систематизација (комбинацација обнављања, вјежбања и 

провјере) 

 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и текстови за анализу и вјежбе  

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе  

Број часова: 1 (један) 

                                           Структура часа  

1. Мотивација: Разврстати глаголске облике које сте учили на: 

   а) просте: инфинитив, презент, радни глаголски придјев, крњи  

        перфекат, футур први прости 

    б) сложене: перфекат, футур први сложени 

    в) безличне: инфинитив, радни глаголски придјев 

    г) личне: презент, перфекат, футур први 

2. Истицање циља часа: Данас ћемо обнављати, вјежбати и  

     провјеравати знање о значењу, функцији и грађењу глаголских  

     облика које смо до сада учили. На табли уписати наслов Глаголски  

     облици  – значење, функција и грађење.  

3. Обнављање: Обновити шта означавају и чему служе инфинитив,  

     презент, радни глаголски придјев, перфекат и футур први, а затим на     

     глаголима писати и вући показати и објаснити како се граде   

     наведени глаголски облици!  

4. Вјежбање: У тексту  Књига Иве Андрића (Српски језик и култура   
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    изражавања, 6.    разред, страна 114.) подвући све глаголе и  

    одредити у коме су облику, лицу, број и роду употријебљени!  

5. Провјера: Одјељење подијелити на четири групе и свакој дати са  

    наставног листића по десет глагола да за десет минута одреде у коме  

    су глаголском облику, лицу, броју и роду  употријебљени! 

     Глагол Глаголски облик Лице  Број  Род 

1.ћемо презент    1.   мн.    -- 

2.учићете футур први     2.   мн.    -- 

3.ћеш учити футур први    2.  једн.    -- 

4.учити инфинитив --------- ------    -- 

5.учили радни гл. придјев ---------   мн.  м.р. 

6.нисте училе перфекат    2.   мн.  ж.р. 

7.нисмо презент    1.   мн.   ---- 

8.учили радни гл. придјев ---------   мн.   м.р. 

9.нећеш презент    2.   једн.   ---- 

10.доћи инфинитив ---------  -----   ---- 

11.нећу доћи футур први     1.   једн.   ---- 

12. није презент    3   једн.   ------ 

13. хтио радни гл. придјев ---------   једн.   м.р. 

14. није хтио перфекат    3.   једн. ------- 

15. тећи инфинитив ---------   ------ -------- 

16. бити инфинитив ---------   ----- ------- 

17. ћу бити футур први    1.   једн. ------ 

18. бићу футур први    1  једн. ------ 

19. хтјети инфинитив --------- ------- ------- 

20. нису презент    3.   мн. ------- 

21. хтјеле радни гл. придјев ---------   мн.  ж.р. 

22. нису хтјеле перфекат    3.   мн.  ж.р. 

23. пећи инфинитив --------- ------ ------ 

24. пекла радни гл. придјев ---------   једн.  ж.р. 

25. ћу пећи футур први    1.   једн. ------ 

26. пекла је перфекат    3.   једн.  ж.р. 

27. није пекла перфекат    3.   једн.  м.р. 

28. пекао радни гл. придјев -------   једн.  м.р. 

29. пекао си перфекат    2.   једн.  м.р. 



189 
 

     Глагол Глаголски облик Лице Број Род 

30.печеш презент    2.   једн. ------ 

31. нећу презент    1.   једн. ------ 

32. бити инфинитив ------- ------ ------ 

33. нећу бити футур први    1.   једн. ------ 

34. бићу футур први    1.   једн. ------ 

35. није презент    3.   једн. ------ 

36. хтио радни гл. придјев -------   једн.  м.р. 

37. није хтио перфекат    3.   једн.  м.р. 

38. хоћу футур први    1.   једн. ------ 

39. хтјети инфинитив ------- ------ ------ 

40. хтјећемо футур први    1.   мн. ------ 

    Послије десет минута рада по један ученик из сваке групе чита  

    рјешења, а остали ученици заједно са наставником врше исправке  

    тамо гдје је потребно.  

6.Закључак: На крају часа наставник ће на основу резултата које су     

    ученици показали на часу закључити колико су успјешно ученици  

    савладали наставну тему и указати им на пропусте које треба  

     отклонити!   

7. Домаћи задатак: Осим задатака своје групе код куће ријешити и  

         задатке осталих група! 

8. Преглед записа на графофолији или на табли:  

            Глаголски облици  – значење, функција и грађење 
   а) просте: инфинитив, презент, радни глаголски придјев, крњи  

        перфекат, футур први прости 

    б) сложене: перфекат, футур први сложени 

    в) безличне: инфинитив, радни глаголски придјев 

    г) личне: презент, перфекат, футур први 

 

Наставна јединица: 

         Бројеви – значење, деклинација и писање 
Наставна тема: Промјенљиве врсте ријечи 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: оспособљавање ученика за разликовање врста 

бројева по значењу, за деклинацију и правила писања бројева 

        б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  
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        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и текстови за анализу и вјежбу 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 2 (два) 

                                  Структура часа   

1. Мотивација: Обновити које су врсте ријечи непромјенљиве,    а које   

     промјенљиве!   

2. Истицање циља часа: Данас ћемо истраживати значење,  

деклинацију и писање бројева. Наслов написати на табли: Бројеви – 

значење, деклинација и писање 
3. Анализа: Текст за анализу:  

а) У мом одјељењу од двадесет четири ученика четири су одлична,   

     осам је врло добрих, а дванаест добрих. – главни (основни)  

     бројеви  

  б) Дакле, сваки шести је одличан, сваки трећи је врло добар, а  

      сваки други је добар. – редни бројеви  

  в) Четверо ученика је награђено, осмеро похваљено, а осталих  

       дванаестеро је остало без награда и похвала. – збирни бројеви 

   г) Петорица петака су добили петице – то је петина разреда. –  

       бројне именице 

      У датим реченицама урадити сљедеће задатке: 

     а) Подвући бројеве, одредити шта означавају и закључити којој  

         врсти бројева припадају! 

     б) Одредити род подвучених бројева и закључити који  

         бројеви разликују род! 

      в) Измијењати по падежима бројеве: један, једна, једно; једни,  

           једне, једна; два, двије, три, четири; двоје, троје, четвреро;  

           девети, девета, девето; девети, девете, девета и  

           закључити који се бројеви мијењају и по којој промјени!  

           Уочити разлику у  деклинацији између бројева и бројних  

            именица!  
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       г) Закључи како пишемо глане бројеве словима и редне    

             цифрама! 

 
П                              Главни (основни) бројеви 

Н јèдан-о јèдн-а јèдн-о јèдн-и јèдн-е јèдн-а 

Г јèдн- ōг(а) јèдн-ē јèдн-ōг(а) јèдн-их јèдн-их јèдн-е 

Д јèдн- ōм(е,у) јèдн- ōј јèдн-ōм(е,у) јèдн-им јèдн-им јèдн-ој 

А јèдн- ōг(а) јèдн-у јèдн-о јèдн-е јèдн-е јèдн-у 

В јèдан-о јèдн-а јèдн-о јèдн-и јèдн-е јèдн-а 

 И јèдн- ūм јèдн- ōм јèдн-ūм јèдн-им јèдн-им јèдн-ом 

Л јèдн- ōм јèдн- ōј јèдн-ōм јèдн-им јèдн-им јèдн-ој 

 

П         Главни (основни) бројеви       Збирни бројеви 

Н дв- â дв- űје тр- û чèтир-и двȍје трȍје чȅтворо 

Г дв- àјӯ дв-űјӯ тр-ùјӯ четир-ùјӯ двóга трóга четвóрга 

Д дв- àма дв- јèма тр- ùма чèтир-има двóме трóме четвóрма 

А дв- â дв- űје тр- û чèтир-и двȍје трȍје чȅтворо 

В дв- â дв- űје тр- û чèтир-и двȍје трȍје чȅтворо 

И дв- àма дв- јèма тр- ùма чèтир-има двóма трóма четвóрма 

Л дв- àма дв- јèма тр- ùма чèтир-има двóма трóма четвóрма 

 
П                                       Редни бројеви 

Н  дèвет-и дèвет-а дèвет-о дèвет-и дèвет-е дèвет-а 

Г дèвет-ога дèвет-е дèвет-ога дèвет-их дèвет-их дèвет-е 

Д дèвет-оме дèвет-ој дèвет-оме дèвет-им дèвет-им дèвет-ој 

А дèвет-ога дèвет-у дèвет-о дèвет-е дèвет-е дèвет-у 

В дèвет-и дèвет-а дèвет-о дèвет-и дèвет-е дèвет-а 

 И дèвет-им дèвет-ом дèвет-им дèвет-им дèвет-им дèвет-ом 

Л дèвет-оме дèвет-ој дèвет-ом дèвет-им дèвет-им дèвет-ој 

4.Синтеза: На основу анализе претходних примјера извести сљедеће 

закључке:   

а) Бројеве по значењу дијеломо на главне (основне), редне и збирне.  

     Главни бројеви означавају количину (један, два… хиљаду триста  

     седамдесет осам…)  Редни бројеви означавају редослед (прв-и,а,о;  

     друг-и,а,о… хиљаду триста седамдесет осм-а,а,о) Збирни бројеви  

     означавају бројност скупа младих или бића различитог пола . Граде  

     се извођењем од основних бројева суфиксима оје,еро или оро (дв-оје,  

     пет-еро или пет-оро). Бројне именице означавају имена скупова  

     (двојица, тројица…), дијелова (трећина, четвртина…), оцјена  
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     (двојка, тројка…), бројних цјелина (десетица, стотина, хиљада,  

       милион…) 

б ) Род разликују од главних бројева само број један сва три рода    

     (један, једна, једно) и број два мушки и женски род (два, двије),  

     редни бројеви су као и придјеви трородни (прв-и,а,о), а збирни  

     бројеви су увијек средњег рода. 

в)  По падежима се мијењају од главних бројева од један до четири,   

     сви редни бројеви се мијењају као придјеви, збирни бројеви су у  

     говорном језику непромјенљиви, а бројне именице се мијењају као  

     именице. 

г) Састављено се пишу бројеви од једанаест до деветнаест, десетице и  

    стотине (једанаест, двадесет, двјеста), а растављено се пишу у  

     сложеним бројевима хиљаде од стотина, стотине од десетица,  

     десетице од јединица (хиљаду триста осамдесет девет…) Када се  

     пишу арапским цифрама  послије редних бројева се ставља тачка ако  

    из ње не слиједи неки други правописни знак (28. 6. 1389. или 28. VI  

     1389. или 28. јун 1389)  

5.  Вјежба: Ријешити задатке из    Биљежнице уз уџбеник Српски језик и  

     култура изражавања за шести разред, страна од 66.  до 69. –  

     Бројеви  

6. Домаћи задатак: У тексту  Доктор Јан Бранка Ћопић  (Српски језик 

и култура  изражавања, 6.    разред, страна 118.) подвуци све бројеве и  

њихову врсту према значењу, род и падеж! 

 7. Преглед записа на графофолији или на табли:  

           Бројеви – значење, деклинација и писање 
а) У мом одјељењу од двадесет четири ученика четири су одлична,   

     осам је врло добрих, а дванаест добрих. – главни (основни)  

     бројеви  

  б) Дакле, сваки шести је одличан, сваки трећи је врло добар, а  

      сваки други је добар. – редни бројеви  

  в) Четверо ученика је награђено, осмеро похваљено, а осталих  

       дванаестеро је остало без награда и похвала. – збирни бројеви 

   г) Петорица петака су добили петице – то је петина разреда. –  

       бројне именице 

НАПОМЕНА: На првом часу анализирати значење, род, деклинацију и 

писање бројева! На другом часу обновити значење, род, деклинацију и 

писање бројева рјешавајући задатке Биљежнице уз уџбеник Српски 
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језик и  култура изражавања за шести разред, страна од 66.  до 69. – 

Бројеви  

     

Наставна јединица: 

                                         Акценат 
Наставна тема: Акценат 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: оспособљавање ученика за препознавање наглашене 

ријечи у изговорној цјелини и дужине наглашеног слога 

        б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и текстови за анализу и вјежбање 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе  

Број часова: 2 (два) 

                                  Структура часа  

1. Мотивација: Исписати на табли народну изреку: Кȁд ми / гӳсле / не 

мòгу / да гýдē, / не мùли ми се / ни штȍ сам / слűјеп. – 15 ријечи, а 7 

изговорних цјелина Објаснити значење народне изреке, правилно је 

прочитати, обиљежити изговорне цјелине косом цртом и подвући 

наглашени слог! 

2. Истицање циља часа: Данас ћемо вјежбати правилно наглашавање 

ријечи које у граматици зовемо акценат. Акцентовати – значи нешто 

истаћи, нагласити у говору или писању, а у граматици истаћи, 

нагласити један слог у изговорној цјелини или једну ријеч у реченици.  

Наслов написати на табли! 

 3. Анализа: Текст за анализу: Кȁд би јој се / учùнило / да се вŷк / 

прùбūрā / и прùсећā / кȍ је / и штȁ је, /  òна је / појачáвала / брзùну / и 

смȅлōст / свòјē / ùгрē. / - 24 ријечи, а 13 изговорних цјелина  

           У датој реченици: 
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а) Обиљежити изговорне цјелине, подвући наглашени слог, обиљежити 

његову дужину (- - дуг, ˇ – кратак)! 

б) Објаснити да се ненаглашене ријечи зову клитике и да су проклитике 

ако су испред и енклитике иза наглашене ријечи! 

в) Одредити којој врсти ријечи припадају проклитике, а којој 

енклитике! 

4. Синтеза: На основу анализе извести сљедеће закључке:  

а) Акценат је истицање једног слога у изговорној цјелини јачином и 

дужином гласа.   

б) Изговорна  (акценатска или нагласна) цјелина је ријеч или скуп 

ријечи које имају само један   акценат - један наглашени слог.  

в) Клитике су ријечи које немају свој акценат – неакцентоване ријечи, 

а могу бити проклитике и енклитике.   

г) Проклитике су ријечи које немају свој акценат, а стоје испред  

  наглашене ријечи, а то су: 

  - приједлози: у, на, по, о; од, до, из, за, са; под, над, пред...   

  - везници:  и, па, те, ни, нити... а, али, но, него, већ...  

  - одричне ријечце: не, ни  

б) Енклитике су ријечи које немају свој акценат, а стоје иза 

наглашене ријечи, а то су: 

- упитна ријечца: ли,  

- краћи (енклитички - ненаглашени) облици генитива, датива и   

   акузатива личних замјеница: 

Н       јâ                       тû òн-о òна мû вû òн-и,е,а,      --- 

Г ме те га  је нас вас      их се 

Д ми ти му јој нам вам      им си 

А ме те га, њ ју,је нас вас      их се 

-краћи (енклитички – ненаглашени) облици презента  помоћног   

  глагола  јесам и   хтјети и   аорист помоћног глагола бити:  

 Број              једнина            множина 

Лице јâ  тû òн-а,о мû вû òн-и,е,а      

јесам сам  си    је смо сте    су 

хтјети ћу ћеш    ће ћемо ћете   ће 

бити бих  би    би бисмо бисте бише 

5.  Вјежба:  

а) Обиљежити дужину слога у датим ријечима:  
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грâд – насељено мјесто             грȁд – туча, падавина 

лŷк – старо оружје                    лӳк – врста поврћа 

кòса – длака на глави                 кóса – врста линије 

Кóса – женско име                    кȍса – пољопривредно оруђе 

зòра – свитање                          Зóра – женско име 

кӳпити –скупљати                    кýпити – пазарити 

јâ – замјеница                            јȁ – узвик 

сам – помоћни глагол               сâм – придјев, усамљен 

да – везник                                дâ – 3. лице једнине презента 

мû – номинатив                        ми - датив 

Да, рекао му да им  дâ.            Јȁ, јâ сам сâм. 

б) У тексту Пâс или пȁс (Српски језик и култура  изражавања, 6.    

разред, страна 123) објаснити узрок неспоразума, обиљежити изговорне 

цјелине, одредити врсте проклитика и енклитика, подвући наглашени 

слог и одредити му дужину!  

в) Ријеше задатке из    Биљежнице уз уџбеник Српски језик и култура 

изражавања за шести разред, страна 69. и 70 - Дуги и кратки акценти! 

г) Подвуци наглашене слогове и одреди какав је наглашени вокал – дуг 

или кратак: Бâњā Лýка,     Бањалýка, Беòград; мȁтерњū, крŷг, у крýгу, 

крỳжић, крӳгови; стӳдент, стŷдија, студúрати,   стỳдūрāм; днêвник, 

диктúрати, говòрити, смűјех; зȁгонēтка, задáтак, знâк, епùлог; 

рецùтатор, нáгласак,ствâран, оштрòӯман, прűмјена; тумáчити, 

тỳмāчūм, смûсао, рјȅчник; шкôла, рȁсправа,  препрúчати, прèпрūчāм; 

рâдио-телèвūзија, фотокопúрати, ȁдекватан; сûн, сűнови, синòним… 

 6. Домаћи задатак: У тексту  Бајка о паметном љекару  – народна 

бајка (Српски језик и култура  изражавања, 6.    разред, страна 135.) 

обиљежи изговорне цјелине, одреди врсту проклитика и енклитика, 

подвуци наглашени слог и одреди његову дужину! 

 7. Преглед записа на графофолији или на табли:  

                                          Акценат 
Кȁд ми / гӳсле / не мòгу / да гýдē, / не мùли ми се / ни штȍ сам / слűјеп. – 

15 ријечи, а 7 изговорних цјелина 

Кȁд би јој се / учùнило / да се вŷк / прùбūрā / и прùсећā / кȍ је / и штȁ је, 

/  òна је / појачáвала / брзùну / и смȅлōст / свòјē / ùгрē. / - 24 ријечи, а 13 

изговорних цјелина 

грâд – насељено мјесто             грȁд – туча, падавина 

лŷк – старо оружје                    лӳк – врста поврћа 
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кòса – длака на глави                 кóса – врста линије 

Кóса – женско име                    кȍса – пољопривредно оруђе 

зòра – свитање                          Зóра – женско име 

кӳпити –скупљати                    кýпити – пазарити 

јâ – замјеница                            јȁ – узвик 

сам – помоћни глагол               сâм – придјев, усамљен 

да – везник                                дâ – 3. лице једнине презента 

мû – номинатив                        ми - датив 

Да, рекао му да им  дâ.            Јȁ, јâ сам сâм. 

НАПОМЕНА: На првом часу обрадити појмове акценат, изговорна 

цјелина, проклитике и енклитике ријешити прве двије вјежбе! На 

другом часу обновити значење појмова акценат, изговорна цјелина, 

проклитике и енклитике и ријешити три и четврту вјежбу! 

 

                                  ПРАВОПИС  
 

Наставна јединица: 

                             Писање управног говора 
Наставна тема: Правопис 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: обнављање и вјежбање правилног писања управног 

говора и  трансоформације управног у неуправни говор и обратно 

         б) Функционални: развијање способности анализе и примјене 

наученог 

         в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обнављања, обраде и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног и индвидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред, Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежницa уз уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и текстови за вјежбе 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 2 (два) 

                                Структура часа  

1. Мотивација: Нродна загонетка: 
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     Једна птица каже да јој је зими тешко. (коњске санке) 

     Да јој је љети тешко, каже друга. (запрежна кола) 

     Да јој је тешко, каже трећа, и љети и зими. (коњ) 

      Коњ зими вуче санке, а љети запрежна кола. Ако су санке, кола и 

коњ три птице, које од њих  је и зашто прва, које друга, а које трећа 

птица? (Прва коњске санке, друга запрежна кола, а трећа коњ.) Да ли 

су ријечи санке, кола и коњ наведене управо онако како су речене или 

су   препричане? (Препричане.) Дате реченице напиши наводећи ријечи 

санки, кола и коња онако     како су управо изговорене! 

    Једна птица каже: „Зими ми је тешко.“ – 1. варијанта 

    „Љето ми је тешко,“ каже друга. – 2. варијанта 

    „Тешко ми је,“ каже трећа, „и љети и зими.“ – 3. варијанта 

2. Истицање циља часа: Данас ћемо вјежбати правилно писање 

управног говора и промјену неуправног у управни говор и обратно.  

3. Анализа: Уочити распоред уводних и наведених ријечи у првој, 

другој и трећој варијанти (један ученик чита уводне, други наведене 

ријечи, а рећи формулише начин њиховог раздвајања и писања)  

4. Синтеза: На основу анализи овако графички представити правила 

писања:  

 1. Уводне: „Наведене.“ -            1. варијанта писања управног говора  

 2. „Наведене,“ уводне.  –            2.         ''             ''              ''            ''            

 3. Наведене,“ уводне, „наведене.“ -  3. ''             ''              ''            ''  

5. Вјежба:  Сљедећи текст промијени из неуправног у управни говор и 

напиши га правилно: 

        Питало јагње вука куда ће с њим. 

        Да неће далеко одговори вук. 

        Да га онда пусти одмах, замоли јагње, да иде мајци. 

        Питало јагње вука: „Куда ћеш са мном?“ 

        „Нећу далеко,“ одговори вук. 

        „ Онда ме пусти одмах,“ замоли јагње, „да идем мајци.“  

6. Домаћи задатак: Сљедеће реченице из неуправно промијени у 

управни говор и напиши их у све три варијанте: 

а) Вук је рекао да  читаш како је написано, а да пишеш како говориш. 

б) Да без муке нема науке, каже народна пословица. 

в) Да Црногорци, рекао је Његош, не љубе ланце. 

а) Вук је рекао: „Читај како је написано, а пиши како говориш!“       

     „Читај како је написано, а пиши како говориш!“ рекао је Вук.        
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     „Читај како је написано,“ рекао је Вук, „ а пиши како говориш!“  

б)  Народна пословица каже: „Без муке нема науке.“  

     „Без муке нема науке,“ каже народна пословица.  

     „Без муке,“ каже народна пословица, „ нема науке.“  

в) Његош је рекао: „Црногорци не љубе ланце.“   

     „Црногорци не љубе ланце,“ рекао је Његош.   

     „Црногорци,“ рекао је Његош, „ не љубе ланце.  

7. Преглед записа на табли: 

                                           Писање управног говора 

 1. Уводне: „Наведене.“ -            1. варијанта писања управног говора    

 2. „Наведене,“ уводне.  –            2.         ''             ''              ''            '' 

3. „Наведене,“ уводне, „наведене.“- 3.  ''             ''              ''            '' 

НАПОМЕНА: На другом часу обновити појмове усвојене на 

претходном часу па потом подијелити одјељење на три групе и дати им 

да ријеше индвидуално задатка из    Биљежнице уз уџбеник Српски 

језик и култура изражавања за шести разред страна 14. Управни и 

неуправни говор (1. група – 1. и 2. задатак, 2. група – 3. и 4. задатак и 3. 

група –5. и 6. задатак) потом преконтролисати тачност рјешења и 

оцијенити пет-шест ученика. 

 

Наставна јединица: 

                         Изговор старог гласа Ѣ (јат)   
Наставна тема: Правопис 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: оспособљавање ученика за правилан изговор  старог 

гласа Ѣ (јат) 

        б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и текстови за анализу и вјежбање 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 
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Број часова: 2 (два) 

                                  Структура часа  

1. Мотивација: Прочитати текст: Замоли Далматинац Херцеговца: 

„Молим те продај ми сина!““Човјече, како да ти продам сина?“ чуди 

се Херцеговац. Шумадинац чу њихову расправу па каже: „Ама, човјече, 

не тражи ти сина него сена за прехранити стоку зими.“ „Па што не 

кажеш да хоћеш сијена?“ чуди се Херцеговац. Ријеч сијено некад је 

писана као сѢно. Како су глас Ѣ изговарали Херцеговци, а како 

Шумадинци и Далматинци? (Херцеговци као ИЈЕ или ЈЕ – ијекавски 

изговор, Шумадинци као Е – екавски изговор, а Далматинци као И – 

икавски изговор.) 

2. Истицање циља часа: Данас ћемо истраживати изговор старог гласа 

Ѣ (јат) у српском језику. Наслов написати на табли! 

 3. Анализа:  

а) Објаснити како је стари глас Ѣ (јат) замијењен у појединим 

изговорима у ријечима лѢпа пѢсма:                   

- лѢпа    > лијепа  – дуго јат даје ИЈЕ –    ијекавски изговор                

   пѢсма  > пјесма – кратко јат даје ЈЕ             ''           '' 

- лѢпа    > лепа      - дуго јат даје дуго Е –        екавски изговор                         

   пѢ сма >  песма  - кратко јат даје кратко Е       ''        ''                                              

- .лѢпа   >   липа     - дуго јат даје дуго И –        икавски изговор                          

   пѢсма >  писма  – кратко јат даје кратко И       ''           ''   

б) Објасни како су настали сљедећи облици ријечи или ријечи и која се 

промјена у њима извршила:  

- цвјетови < цвијет+ов+и - множина именица на ов  

– бјељи < бијел+ји - компаратив придјева 

– корјенчић <  коријен+чић, рјечит <  ријеч+ит, свјетски <   

   свијет+ски - изведене ријечи 

                                 промјена ИЈЕ у ЈЕ  

в) Објасни како су настали сљедећи облици ријечи или ријечи и која се 

промјена у њима извршила:  

- црепови <  цријеп+ов+и - множина именица на ов  

- вреднији < вриједан+ји -  компаратив придјева  

- стрелица  <  стријел+ица, грешан < гријех+ан,  бреговит <   

   бријег+овит -   изведене ријечи   

        промјена ИЈЕ у Е се врши у групама сугласник + Р + ИЈЕ  
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г) Објасни како су настали сљедећи облици ријечи или ријечи и која се 

промјена у њима извршила:  

- видио < видјео < видјел, цио < цијео < цијел, предио < предјео <   

  предјел, смио < смјео < смјел, хтио < хтјео < хтјел  

  промјена ИЈЕ и ЈЕ у И се врши испред О које је настало од Л 

4. Синтеза: На основу анализе претходних примјера извести сљедеће 

закључке:   

а) Замјена јата је промјена старог гласа Ѣ (јат) у ИЈЕ или ЈЕ у 

ијекавском изговору, Е у екавском изговору и И у икавском изговору. 

(Дуго јат је у ијекавском дало ИЈЕ у екавском дуго Е у икавском дуго 

И, а кратко јат је дало у ијекавском ЈЕ, у екавском кратко Е, а у 

икавском кратко И.) Ијекавски као књижевни изговор је нормирао Ву 

Караџић 1818. године, а екавски Стојан Новаковић 1892. године, док је 

икавски некњижевни изговор. У истом тексту ијекавски и екавски се не 

могу мијешати. 

б) Промјена ИЈЕ у ЈЕ се врши у множини именица чија је основа 

проширена са ОВ, у компаративу придјева и у изведеним ријечима. 

в) Промјена ИЈЕ или ЈЕ у Е се врши у множини именица чија је 

основа проширена са ОВ, у компаративу придјева и у изведеним 

ријечима ако се ИЈЕ или ЈЕ  нађу послије групе сугласник и Р.   

г) Промјена ИЈЕ или ЈЕ у И врши се испред О које је настало од Л. 

 5.  Вјежба:  

а) Дату реченицу напиши у ијекавском изговору: Са ових брежуљака 

видео се цео предео – иза високих брестова венац, белих  

снежних врхова, а доле мирна река и крај речних обала цветне ливаде 

са лековитим травама. (Са ових брежуљака видио се цио предио – иза 

високих брестова вијенац, бијелих сњежних врхова, а доље мирна 

ријека и крај рјечних обала цвјетне ливаде са љековитим травама.)  

б) Напиши у двије књижевне варијанте дате ријечи: млико, вира, риба, 

мисец, сниг,писмо, дите, дичак, ликовит, Сисак, липши, бригови, 

вримена,  бик, прид кућу, мисто, посли, увик, Сплит, ликар, вир, 

сикира… (Ијекавски изговор: млијеко, вјера, риба, мјесец, снијег,писмо, 

дијете, дјечак, љековит, Сисак, љепши, брегови, времена,  бик, пред 

кућу, мјесто, послије, увијек, Сплит, љекар, вир, сјекира Екавски 

изговор: млеко, вера, риба, месец, снег,писмо, дете, дечак, лековит, 

Сисак, лепши, брегови, времена,  бик, пред кућу, место, после, увек, 

Сплит, лекар, вир, секира) 
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6. Домаћи задатак: Из пјесме Сребрене плесачице Десанке 

Максимовић испиши све ријечи са екавском замјеном Ѣ (јат)  и напиши 

их у ијакавском и икавском изговору.  

 7. Преглед записа на графофолији или на табли:  

                            Изговор старог гласа Ѣ (јат)  
- лѢпа    > лијепа  – дуго јат даје ИЈЕ –    ијекавски изговор                

   пѢсма  > пјесма – кратко јат даје ЈЕ             ''           '' 

- лѢпа    > лепа      - дуго јат даје дуго Е –        екавски изговор                         

   пѢ сма >  песма  - кратко јат даје кратко Е       ''        ''                                              

- .лѢпа   >   липа     - дуго јат даје дуго И –        икавски изговор                          

   пѢсма >  писма  – кратко јат даје кратко И       ''           ''    
НАПОМЕНА: На првом часу обрадити основна правила замјене 

старог гласа Ѣ (јат) и најчешћа одступања од  њих! На другом часу 

обновити основна правила замјене старог гласа Ѣ (јат) и најчешћа 

одступања од  њих, преконтролисати како су ученици урадили домаћи 

задатак и урадити в јежбе!  

   

Наставна јединица: 

            Писање вишечланих географских имена 
Наставна тема: Правопис 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: оспособљавање ученика за правилно писање 

вишечланих географских имена 

        б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и графофолија или боље је наставни листић Писање вишечланих 

географских имена 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

 Број часова: 1 (један 

                                  Структура часа  
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1. Мотивација: Обновити писање властитих именица и присвојних 

придјева који су изведени од њих!! 

2. Истицање циља часа: Данас ћемо вјежбати писање вишечланих 

географских имена. Наслов написати на табли! 

 3. Анализа: У датим реченицама подвући географска имена и 

одредити шта она означавају! 

 1.а) Алекса је из Бронзаног Мајдана, а Бранко из Горње Пискавице.     

        (имена села)   

     б) Први ради у Бањој Луци, а други у Санском Мосту. (имена  

          градова)   

    в) Први је у Републици Српској, а други у Федерацији Босне и    

       Херцеговине. (имена република, покрајина, ентитета) 

   г) Алексин отац ради у Републици Србији, а Бранков чак у    

       Сједињеним Америчким Државама. (имена држава) 

   д) Први је, дакле, у Европи, а други у Сјеверној Америци. (имена     

       континената) 

 2.а) Вера станује у Улици српских добровољаца, а Нада у  

         Видовданској  улици. (имена улица)   

     б) Често шетају Тргом Републике или Тргом српских владара  

           (имена тргова)  

      в) Воле се одмарату у Парку доктора Младена Стојановића или у    

          Градском парку. (имена паркова)  

      г) Ускоро Нада сели на Кочићев вијенац, а Вера у Нову варош.  

          (имена дијелова насељеног мјеста)  

   3.а) Наше Живково поље, само мали дио простране Панонске низије,  

          налази се у подножју Фрушке горе и њеног највишег врха Црвени  

         чот. (имена поља, равница, планина и врхова) 

       б) Наш Дубоки поток се улива у Велику Мораву која се низводно     

          од Великог ратног острава улива у Дунав, а затим њиме кроз  

          вјештачко Ђердапско језеро тече све до Црног мора. (имена    

          потока, ријека, острва, језера, мора и океана)  

4. Синтеза: На основу анализе претходних примјера извести сљедеће 

закључке:  а) У вишечланим географским именима села, градова, 

покрајина, држава и континената сваку ријеч пишемо великим словом, 

осим везника и приједлога.  б)  У вишечланим именима улица, тргова, 

паркова и дијелова насељених мјеста само прво ријеч пишемо великим 

словом, а остале малим уколико нису властите именице. в) У 
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вишечланим географским именима поља, равница, планина и врхова; 

потока, ријека, острва, језера, мора и океана само се прва ријеч пише 

великим словом, а остале малим уколико нису властите именице.  

5.  Вјежба: а) На основу употребе великог слова одредити шта 

означавају сљедећи скупови ријечи: Нова Варош – име насељеног 

мјеста, Нова варош – име дијела насеља, нова варош – особину насеља, 

Дубоки поток – име потока, Дубоки Поток – име насеља, Дубоки 

поток – особину потока,  Земља – име планете, земља – тло, Стари 

Град – име насеља, Стари град – име дијела насеља, стари град – 

особину града, Сува Ријека – име насеља, Сува ријека – име ријеке, сува 

ријека – особину ријеке, Мјесец – име небеског тијела, мјесец – 

свјетлост (мјесечина), Брезово Поље – име насеља, Брезово поље – име 

поља, брезово поље – особина поља, Сунце – име небеског тијела, сунце 

– свјетлост и топлота. 

б) Одјељење подијелити у три групе и дати им да ријеше задатке из    

Биљежнице уз уџбеник Српски језик и култура изражавања за шести 

разред страна 70. Писање вишечланих географских имена (1. група – 1. 

и 2. задатак, 2. група – 3. и 4. задатак, 3. група – 5.и  6. задатак) потом  

преконтролисати  тачност рјешења и оцијенити три ученика. 

 6. Домаћи задатак: У тексту српске народне легенде  Јунаков гроб 

(Српски језик и култура  изражавања, 6.    разред, страна 125.) подвуци 

једном линијом сва једночлана, а двјема линијама вишечлана 

географска имена!  

 7. Преглед записа на графофолији или на наставном листићу: 

                Писање вишечланих географских имена 

(Исписан текст за анализу на коме ученици подвлаче географска 

имена и одређују шта она именују.)  

 
Наставна јединица: 

       Писање вишечланих имена установа,     

                   предузећа и организација 
Наставна тема: Правопис 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: оспособљавање ученика за правилно писање 

вишечланих имена установа, предузећа и  организација 

        б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  
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        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и графофолија или, боље је, наставни листић Писање 

вишечланих имена установа, предузећа и организација 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

 Број часова: 1 (један 

                                       Структура часа  

1. Мотивација: Обновити правила писања вишечланих географских 

имена! 

2. Истицање циља часа: Данас ћемо вјежбати писање вишечланих 

имена установа, предузећа и организација. Наслов написати на табли! 

 3. Анализа: У датим реченицама подвући имена установа, предузећа и 

организација; скупова и такмичења; празника и историјских догађаја и 

наслова и одредити шта конкретно свако име означава!  

 1) а) Оља иде у Електротехничку школу „Никола Тесла“, а Тања већ   

        студира на Филолошком факултету у Бањој Луци. (имена  

        установа)   

     б) Ољин тата ради у Грађевинском предузећу „Крајина“, а Тањин у  

         Творници опекарских производа. (имена предузећа)   

     в) Оља је активна у Културно умјетничком друштву  „Васо  

          Пелагић“, а Тања у организацији Црвеног крста Републике  

          Српске. (имена организација)  

   2) Оља ће учествовати на Међународном фестивалу фолклора    

     „Дукатфест“, а Тањина млађа сестра ће се такмичити на  

      Ђурђевданском фестивалу. (имена скупова и такмичења)   

    3) Заједно ће посматрати  ватромет поводом Дана побједе на  

        фашизмом у Другом свјетском рату. (имена празника и  

        историјских догађаја) 

    4) Вечерас ће Оља читат Андрићеву На Дрини ћуприју, а Тања  

        Вечерње новине. (имена насова)  

4. Синтеза: На основу анализе претходних примјера извести сљедећи 

закључак: Само се прва ријеч пише великим словом, а остале малим 
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уколико нису властите именице или посебна ужа имена у именима:  1) 

установа, предузећа и организација 2) скупова и такмичења  3) 

празника и историјских догађаја 4) наслова.  

 5.  Вјежба: а) Сљедећи текст издиктирати, а затим фронтално 

провјерити правилност употребе великог слова:                                       

                                     Поштовани наставниче, 

                  Вјерујем да сте чули да сам се преселио из Доњег Скугрића у 

Бању Луку. Станујем у Новој вароши на раскршћу улице Бранка 

Ћопића и Улице кестенова. Завршио сам основну школу и идем у 

Електротехничку школу „Михајило Пупин“. Јуче сам био у Народном 

музеју Републике Српске. Посматрајући експонате из праисторије, 

преко средњег вијека, Отоманске империје и Аустроугарске монархије 

све до Отаџбинског рата и Дејтонског мировног споразума и 

стварања Републике Српске, сјећао сам се Ваших часова. Синоћ сам у 

Народном позоришту Републике Српске гледао Кочићевог Јазавца пред 

судом и схватио због чега га Ви толико волите. Сутра планирам 

посјетити Сајам књига у Банском двору. Вриједно тренирам у 

Кошаркашком клубу „Борац“ у Спортској дворани „Борик“. Као што 

видите постао сам прави Бањолучанин, али сам у души ипак Требавац, 

рођени брђанин. Много ми недостају требавски врхови, посавска поља 

и ријека Босна, Ви и моји другари из школе. 

                 Много Вас поздравља 

                                                      Ваш Томица Станић 

б) Одјељење подијелити у три групе и дати им да ријеше задатке из    

Биљежнице уз уџбеник Српски језик и култура изражавања за шести 

разред страна 70. Писање вишечланих имена предузећа и установа (1. 

група – 1. и 2. задатак, 2. група – 3. и 4. задатак, 3. група – 5.и  6. 

задатак) потом  преконтролисати  тачност рјешења и оцијенити три 

ученика. 

6. Домаћи задатак: У тексту Свако на своју страну (Српски језик и 

култура  изражавања, 6.    разред, страна 128.) одреди шта именују 

истакнута имена ( установе, предузећа,  организације, скупове,  

такмичења, празнике,  историјске догађаје, наслове…)   

 7. Преглед записа на графофолији или на наставном листићу: 

Писање вишечланих имена установа, предузећа и организација 
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(Исписан текст за анализу на коме ученици подвлаче имена установа, 

предузећа,  организација, скупова,  такмичења, празника,  историјских 

догађаја, наслова…)  и одређују шта она именују.)  

 

Наставна јединица: 

                  Правописни знаци и интерпукција 
Наставна тема: Правопис 

Циљ часа: 
       а) Образовни: оспособљавање ученика за правилну употребу 

правописних правила и интерпукције 

        б) Функционални: развијање способности анализе и синтезе  

        в) Васпитни: подстицање интелектуалне радозналости, 

марљивости и упорности 

Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред,  Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и наставни листић Правописни знаци и интерпукција 

Наставне методе: комбинација текст и дијалошке методе 

Број часова: 2 (два) 

                                  Структура часа  

1. Мотивација: За правилно писмено изражавање запажања, осјећања 

и мисли поред тридесет слова у српском језику потребан је и одређени 

број других графичних знакова које зовемо правописни знаци и 

интерпукција. 

2. Истицање циља часа: Данас ћемо истраживати најважнија правила 

употербе правописних знака и интерпукције. Наслов написати на 

табли! 

 3. Анализа: У сљедећем тексту упиши изостављени правописни знак 

или знак интерпукције и напиши његово име и правило његове 

употребе:  

                         Правописни знаци и интерпукција 

                                        (наставни листић) 
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А. Правописни знаци су графички знаци које користимо при писању, а 

односе се само на једну ријеч. То су тачка, двије тачке, три тачке, 

цртица, апостроф …  

1. Тачно 25. IX  2014. год.  у 10 h ми, уч. 6. разреда, кренули смо на  

    Требаву. - тачка ( . ) – послије редних бројева који су писани  

     арапским цифрама и послије скраћеница које су писане малим  

     словима ако не означавају јединице мјере   

2. Прије поласка одиграли смо утакмицу са ученицима петог разреда и  

     побиједили са 2 : 1. - двије тачке ( : ) – умјесто ријечи према између  

     бројева   

3.Ушли смо у аутобус и унијели ранце, лопте, рекете за балмиктон и …     

    ма ко зна шта још. - три тачке ( … ) – умјесто изостављеног    

    текста  

4.Одмах је почела шала и пјесма. Дјечаци су били грлатији од дје- 

    војчица. – цртица ( - ) – знак за растављање ријечи на крају реда  

5.Да л' ће тако к'о навијени издржат' до краја пута? – апостроф ( ' ) –  

    умјесто изостављеног слова у ријечи 

Б. Интерпукција су графички знаци које користимо при писању, а 

односе се на реченицу и њене дијелове. Интерпукцији знаци су тачка, 

упитник, узвичник, запета, тачка и запета, наводници… 

1. Брзо смо стигли на планинских врх. Јесте ли чули за Дугу њиву?  

    Како је лијепо!  - тачка ( . ) – послије обавјештајних, упитник ( ? )    

    послије упитних и узвичник ( ! )  – послије  узвичних реченица  

2.а) Одавде се виде Вучијак, Мотајица, Озрен и Мајевица – запета ( , )  

        – између ријечи у набрајању  

    б) На Краљици, највишем врху Озрена, види се телевизијски  

        торањ. –  запета ( , ) - испред и иза апозиције  

     в) „Знаш ли, драги Данило, да је ово најомиљеније излетиште  

           Модричана?“ упита га Ранко. – запета ( , ) – испред и иза  

           вокатива   

       г) „Ох, па ово је, сигурно, и најљепше мјесто у  цијелој   

            околини,“ рече Данило. – запета ( , ) – испред и иза узвика  

            и модалних ријечца  

         д) Поточић жубори, / птице пјевају, / траве миришу... –  

              запета ( , ) - између реченица у сложеној реченици које су  

              настале низањем  
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3.У ранцу сам имао: двоглед, компас и фотоапарат; биљежницу,  

    блок за цртање, оловке и бојице. - тачка и запета ( ; )  -       

 између дијелова у набрајању који су разврстани по сродности  

4.  Показује Ранко: „Тамо је наша Посавина.“ –   1. варијанта 

 „Тамо је наша Посавина,“ показује Ранко.   –   2. варијанта 

„Тамо је,“ показује Ранко, „наша Посавина.“ – 3. варијанта)  

- наводници ( „  “ ) – испред и иза наведених ријечи 

На наставном листићу су изостављени подвучени правописни 

и интерпукцијски знаци и објашњења која уписују ученици у 

групном раду, а онда заједно с наставником контролишу 

тачност рјешења. 
4. Синтеза: На основу анализе рјешења са наставног листића 

закључити: у чему је разлика између правописних знака и 

интерпукција, када се употребљавају правописни знаци (тачка, двије 

тачке, три тачке, цртица, апостроф), а када знаци интерпукције (тачка, 

упитник, узвичник, запета, тачка и запета, наводници).   

 5.  Вјежба: Текст за диктат: 

                                Как'и ђаци – так'и одговори 

          Вера, млада учитељица, пита своје првачиће: „Чему, 

дјецо, служи глава?“ 

         „Глава служи да у њу, када си болестан, стављају 

свашта: таблете, чај, рибље уље; банане, мандарине, киви... и 

да ставе руку на њу да виде имаш ли температуру,“ детаљно 

објасни Немања. 

         „Војнику у армији (војсци) глава служи“, мудрује Тања, 

„да је шишају, ставе шлем (гвоздену капу) на њу и да виче – 

разумијем.“ 

          Ранко је тужно објашњавао: „Ако ја разбијем лоптом 

огледало, мами треба глава да се у'вати за њу, а тати да се, 

кад његов тим губи са 2 : 0, удара песницом по њој.“ 

          Бојана је уздахнула и објаснила: „Ех, мени глава служи 

да ме сваког 14. I, када ми је рођендан, вуку за ухо и да је, када 

сам болесна, не дижем са јастука.“ 
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         „Раду, мом дједу,“ упаде Станко, „глава служи да носи 

бркове, наочале и шубару кад је вани 'ладно.“ 

         „Ви, драга дјецо,  нисте рекли, али сте показали да 

знате чему служи глава – за размишљање,“ објасни им 

учитељица. 
 6. Домаћи задатак: Ријешити задатке из    Биљежнице уз уџбеник 

Српски језик и култура изражавања за шести разред страна 75. и 76. – 

Правописни знаци и интерпукција 

 7. Преглед записа на графофолији или на табли:  

                               Правописни знаци и интерпукција 

а. Правописни знаци су графички знаци које користимо при писању, а 

односе се само на једну ријеч. То су тачка, двије тачке, три тачке, 

цртица, апостроф …  

б. Интерпукција су графички знаци које користимо при писању, а 

односе се на реченицу и њене дијелове. Интерпукцији знаци су тачка, 

упитник, узвичник, запета, тачка и запета, наводници… 

НАПОМЕНА: На првом часу обрадити значење и основна правила 

употребе правописних знака и интерпукције! На другом часу обновити 

значења и основна правила употребе правописних знака и 

интерпукције,  провјерити тачност рјешења домаћег задатка и урадити 

диктат и његову исправку  Как'и ђаци – так'и одговори! 
 

                  КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 
Наставна јединица: 

            Препричавање на основу датих питања   

                          (писмена вјежба) 
Наставна тема: Препричавање 

Циљ часа: 
      а) Образовни: усмена и писмена вјежба правилног језичког 

изражавања 

      б) Функционални: развијање способности  за сликовито, тачно, 

правилно, лијепо и интересантно изражавање мисли, осјећања и 

запажања 

       в) Васпитни: развијање осјећања за част, поштење и искреност 

 Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања 
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 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура  изражавања, 6. разред  и Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред 

 Наставне методе: комбинација текст, дијалошке  и методе писаних 

радова 

Број часова: 1 (један) 

                                   Структура часа 

 1. Мотивација: Ако желимо да на пијаци продамо, на примјер, свој 

стари ауто, шта ћемо  говорити о њему? Је ли поштено при продаји оно 

што продајемо хвалити више него што  заслужује? 

 2. Истицање циља часа: Одговоре на ова два питања ћемо наћи у 

Шаљивој народној причи: Насрадин-хоџа и његова крава. Наслов 

исписати на табли.  

3. Изражајно читање: Текст чита наставник. Посебно истаћи због чега 

је хоџа кудио своју краву! („јер је знао да је лаж харам“ – 

проклетство).  

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања!  

5. Провјера доживљаја: Због чега Насрадин-хоџа није могао да прода 

краву? (Због тога што је     говорио истину о њој да не ваља ништа.) 

Због чега Насрадин хоџа није хвалио краву? (Због   тога што је „знао 

да  је лаж харам“ – проклетство.)  Због чега је Насрадин-хоџин 

комшија  брзо продао краву? Због тога што је хвалио краву на сва 

уста.)  Због чега је Насрадин-хоџа  одустао од продаје краве? (Мислио 

је да његов комшија говори истину „јер је лаж харам“ –   

проклетство.) 

6. Анализа: 

    а)  Питања:  Постави питања тако да одговорима на њих сажето 

препричамо Насрадин-хоџу и његову краву. (Питања се колективно 

формулишу и записују.) 

1. Због чега је Насрадин-хоџа одлучио да прода краву?  

2. Шта је и због чега Насрадин-хоџа на пазару говорио крави?  

3. Је ли ико  био заинтересован да купи краву која ништа не ваља?  

4. Ко се понудио да Насрадин-хоџи помогне да прода краву? 

 5. Шта је комшија  на сав глас говорио о крави? 
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 6. Шта је Насрадин-хоџа и због чега одлучио када су се појавили 

купци? 

     б) Одговори: Препричај сажето Насрадин-хоџу и његову краву 

одговарајући на постављена питања. (Ученици индивидуално 

одговарају на питања.)  

1. Насрадин-хоџа је одлучио да прода краву јер није ваљала ништа. 2. 

На пазару је говорио да његова крава не ваља ничему  јер је знао да је 

лаж харам (проклетство).  

3. Нико није  био заинтересован да купи краву која ништа не ваља.  

4. Насрадин-хоџи се понудио његов комшија да му прода краву.  

5. Комшија је на сав глас говорио све најљепше и најбоље о крави. 

6. Када су се појавили купци, Насрадин-хоџа је одлучио да не продаје 

краву зато што је  вјеровао свом комшији да је крава добра јер је знао 

да је лаж харам (проклетство). 

7. Синтеза: Два-три ученика, зависно од преосталог времена, читају 

своје радове, а остали  ученици заједно са наставником исправљају 

грешке.  

8. Домаћи задатак: Пажљиво прочитај Народну бајку: Бајка о 

паметном љекару, затим испред  постављених питања за препричавање 

стави редне бројеве па исте те бројеве постави испред датих одговора и 

припреми се да на часу бајку усмено препричаш. 

9. Преглед записа на табли: На табли написати наслов и питања на 

која ученици требају одговарати! 

 

Наставна јединица:  

           Препричавање хронолошким редом 
Наставна тема: Препричавање 

Циљ часа: 

     а) Образовни: усмена и писмена вјежба правилног језичког 

изражавања 

        б) Функционални: развијање способности  за сликовито, тачно, 

правилно,   лијепо и интересантно изражавање мисли, осјећања и 

запажања 

          в) Васпитни: развијање поштовања према храбрости и слози, а 

осуда  кукавичлука и издаје 

Тип часа: комбинацација обраде, обнављања и вјежбања 
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 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура  изражавања, 6. разред  и Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред 

Наставне методе: комбинација текст, дијалошке  и методе писаних 

радова 

Број часова: 2 (два) 

                                   Структура часа 

 1. Мотивација: За кога кажемо да је највјернији човјеков пријатељ? 

(За пса.) То пријатељство је настало када је пас помагао човјеку у 

одбрани стада оваца од вукова. Пастири (чобани) су увијек имали 

опрезне и храбре псе.  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо прочитати причу о једном 

храбром пастирском псу Кумбаку. Причу коју је је написао Стеван 

Булајић послије читања ћемо сажето препричати. Наслов исписати на 

табли! 

3. Изражајно читање: Текст чита наставник. Посебно истаћи дијелове 

текста у којима се говори о Кумбаковој одлучности и храбрости, а 

Репановој издаји и кукавичлуку! 

 4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања! 

 5. Провјера доживљаја: Против кога су се  пси храбро борили? 

(Против вукова.) Ко је псе   предводио у тој борби? (Кумбак.) Како се 

звао издајник међу псима? (Репан.) Шта је Кумбак  урадио послије 

једне борбе са вуковима из које је Репан побјегао, а Шапан настрадао?  

(Отјерао је заувијек издајицу и кукавицу од стада.)  

6. Анализа: откривање композиционе структуре текста – израда плана 

препричавања 

Ученици  одговарају на питања: О чему писац прво приповиједа? Шта 

се догодило послије тога? Који је сљедећи догађај ?... Одговоре 

уписујемо на таблу и тако добијемо сљедећи  

         План препричавања:  

1. Увод – упознавање с мјестом временом и ликовима  

     1.1. Под планину у позну јесен стижу пастири са псима и стадима  

           оваца  

2. Главни дио – ток догађаја од заплета до расплета  
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         2.1. Вукови нападају стадо – заплет  

         2.2. Кумбак сумња у Репана – развој радње  

         2.3. Пастири и пси очекују напад – развој радње  

         2.4. Вуци пред зору нападају – развој радње  

         2.5. Репан бјежи – развој радње  

         2.6. Кумбак се храбро бори – врхунац радње  

         2.7. Вукови су одбијени од стада – расплет  

3. Завршни дио – завршна слика, поука, порука  

     3.1. Кумбак прогони кукавицу од стада 

7. Синтеза: Уочити да су догађаји испричани хронолошким 

(временским) редом! По урађеном плану прво наставник а потом два-

три ученика препричају причу. Препричани текст би требао изгледати 

овако: 

          1.1. По цијели дан је дувао хладан вјетар. Ноћу су завијали гладни 

вукови. Пастири и пси су се спремали за одбрану.  

           2.1. Вукови су нападали ноћу. Пси се уз помоћ чобана храбро 

борили. Најхрабрији је био Кумбак.  

            2.2. Кумбак је почео да сумња у Репана. Његово стадо вуци су 

најчешће нападали. Он је једини био без ожиљака из борби. 

          2.3. Ноћ је била ведра и хладна. Пастири су упозоравали Кумбака 

на опрез. Он се сакрио у један грм поред Репановог стада.    

          2.4. Пред зору је пет вукова напало овце. Пси су одлучно кренули у 

борбу. Као и увијек предводио их је Кумбак. 

           2.5. Репан  је бјежао. Кукавица се крио између оваца. Кумбак се 

силно изненадио када је то видио. 

           2.6. Одједном угледа како је један крупан вук напао Шапана. 

Свом снагом се бацио на курјака.  Савладао га је, али је за Шапана 

било прекасно. 

           2.7. Стигли су и пастири. Вуци су већ били одбијени. Стадо се 

полако окупљало. 

           3.1. Кумбак је тражио Репана. Када га је нашао, потјерао га је 

од стада. Кукавица је заувијек био протјеран. Кумбак се тужно 

вратио поред храброг Шапана чије се тијело већ кочило. 

 8. Домаћи задатак: На основу датог плана код куће сажето препричај 

причу. 

9. Преглед записа на табли: На табли написати наслов и План 

препричавања. 
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НАПОМЕНА: Други час по један ученик чита свој рад, а остали 

ученици и наставник отклањају уочене грешке према сљедећем плану:  

 

              Најчешће грешке у писаним саставима  
 

1. Садржајне: 

   1.1. промашена тема, 

   1.2. неразрађено тежиште теме, 

   1.3. неодговарајући облик казивања, 

   1.4. неодређена тачка гледишта; 

 2. композицијске: 

   2.1. испреметани, неповезани и непропорционални дијелови, 

   2.2. непотребна детаљисања и нефункционални описи, дијалози,    

           монолози, цитати; 

3. стилске: 

    3.1. непрецизан и несликовит израз, 

     3.2. понављање истих или сличних ријечи, израза, фраза, типова  

            реченица; 

4. граматичке: 

    4.1. фонетске – погрешна употреба гласова, 

    4.2. морфолошке – погрешна употреба облика ријечи (падежних  

           и глаголских), 

    4.3. синтаксичке – непотпуне и непрецизне реченице; 

    4.4. лексичке – употреба некњижевних ријечи; 

5. правописне: 

    5.1. погрешна употреба великог слова 

    5.2. погрешна употреба интерпукције и правописних знакова, 

    5.3. грешке у састављеном и растављеном писању ријечи; 

6. естетске: 

    6.1. неуредан и нечитак рукопис, 

    6.2. непрегледна композиција – неозначени новим редом  

           поједини елементи композиције  - пасуси (ставови,  

           параграфи, алинеје).  
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Наставна јединица: 

         Изборно препричавање динамичке сцене 
Наставна тема: Препричавање 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: усмена и писмена вјежба правилног језичког 

изражавања 

        б) Функционални: развијање способности  за сликовито, тачно, 

правилно,  лијепо и интересантно изражавање мисли, осјећања и 

запажања 

         в) Васпитни: развијаљње поштовања према љубави и 

самопожртвовању за  мајку 

 Тип часа: комбинацација обнављања, обраде и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред  и Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежница уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред 

Наставне методе: комбинација текст, дијалошке  и методе писаних 

радова 

Број часова: 2 (два) 

                                    Структура часа 

 1. Мотивација: Какво је срце човјека за кога кажемо да има сурово 

срце? (Сурово, грубо, безосјећајано, камено... срце) Ако за неког 

кажемо да има сурово срце, како ћемо рећи за срце човјека који је 

супротан њему? (Топло, меко, њежно, осјећајно, голубије...срце)  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо прочитати причу Бранка Ћопића 

Сурово срце, а затим ћемо је сажето препричати. Наслов написати на 

табли!  

3. Изражајно читање: Текст чита наставник. Посебно истаћи дијелове 

текста у којима Никола исказује своју љубав и самопожртвовање према 

мајци! 

 4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања! 

 5. Провјера доживљаја: Какво срце има Никола: сурово, грубо, 

безосјећајно, камено... или  топло, меко, њежно, осјећајно, голубије? 
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(Топло, меко, њежно, осјећајно, голубије...срце) Образложи свој 

одговор! (Никола се брине за мајку. Излаже свој живот опасности, не 

слуша ни наређење командира све док није увјерен да му је мајка на 

сигурном.)  

6. Анализа - откривање композиционе структуре текста – израда плана 

препричавања 

 Ученици одговарају на питања: О чему писац прво приповиједа? Шта 

се догодило послије тога? Који је сљедећи догађај ?... Одговоре на дата 

и слична питања уписујемо на таблу и тако добијемо сљедећи  

         План препричавања:  

1. Увод – упознавање с мјестом временом и ликовима  

     1.1. Непријатељ напада, а Никола са Јовицом штити мајку 

2. Главни дио – ток догађаја од заплета до расплета 

    2.1. Никола пита Јовицу докле је стигла мајка – заплет 

    2.2. Борци са десног крила се повлаче – развој радње  

    2.3. Никола неће да се повуче– развој радње  

    2.4. Командир наређује повлачење – врхунац радње  

    2.5. Мајка је на сигурном – расплет 

 3. Завршни дио – завршна слика, поука, порука  

     3.1. Никола се повлачи и прекоријева мајку  

 7. Синтеза: Уочити да су догађаји испричани хронолошким 

(временским) редом. По урађеном плану прво наставник а потом два-

три ученика препричају причу. Препричани текст би требао изгледати 

овако:  

       1.1.Непријатељ жестоко напада. Никола их  ватром из митраљеза 

задржава док му мајка не буде на сигурном. Довикује јој да пожури.  

        2.1. Док пушта нове рафале, Никола пита Јовицу докле је стигла 

стара. Јовица га обавјештава да је на средини поља. Никола наставља 

борбу. 

        2.2. Непријатељ упорно напада. Борци са десног крила се повлаче. 

Јовица предлаже да се и они повуку. 

         2.3. Никола оштро одбија повлачење. Пита Јовицу докле је стигла 

мајка. Јовица му каже да је при крају пољане.   

         2.4. Стигао је курир. Преноси наређење командира да се повуку. 

Никола га и не слуша, већ пита Јовицу докле је стигла стара. 

       2.5. Јовица обавјештава Николу да мајка замиче низ пут. 

Митраљезац пушта још један рафал. Узима митраљез и повлачи се. 
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       3.1. Јовици наређује да понесе храну коју је мајка донијела. 

Повлачећи се брише зној. Прекоријева мајку што га је презнојила. 

 8. Домаћи задатак: Пажљиво прочитај индијску народну бајку 

Трговац и папагај у уџбенику   Српски језик и култура изражавања, 

страна150, напиши план препричавања и сажето је препричај! 

 9. Преглед записа на табли: На табли написати наслов и  План 

препричавања! 

НАПОМЕНА: Други час по један ученик чита свој рад, а остали 

ученици и наставник отклањају уочене грешке према подсјетнику 

Најчешће грешке у писаним саставима који се налази на 214. страници 

овог приручника. 

 

Наставна јединица:  

                Први школски писмени задатак 
Наставна тема: Препричавање 

Циљ часа: 
      а) Образовни: провјера степена усвојености правила сажетог 

препричавања 

      б) Функционални: развијање способности  за сликовито, тачно, 

правилно,  лијепо и интересантно изражавање мисли, осјећања и 

запажања 

        в) Васпитни: развијање смисла за правилно и лијепо казивање 

Тип часа: комбинацација  провјере, обнављања и вјежбања 

 Облик рада: комбинација  индивидуалног и фронталног 

  Наставна средства: Први школски писмени задатак (ученички 

радови) 

 Наставне методе: комбинација  методе писаних радова, текст и 

дијалошке методе 

Број часова: 3 (три)  

                                      Структура часа  

1. Мотивација: Ми смо на пет часова вјежбали сажето препричавање 

прочитаних текстова. Данас ћемо школским писменим задатком 

провјерити колико сте научили да правилно и лијепо препричавате 

прочитане текстове. 



218 
 

 2. Истицање циља часа: На табли пишемо Први школски писмени 

задатак рађен...  Одјељење подијелимо на четири група и групама дамо 

задатак да сажето препричају сљедеће текстове: 

1. група: Стеван Булајић: Кумбак  

2. група: Бранко Ћопић: Сурово срце  

3. група: Шаљива народна прича: Насрадин-хоџа и његова крава  

4. група: Индијска народна бајка: Бајка о паметном љекару  

Ученике упозоравамо да је циљ што сажетије, тачније, правилније и 

љепше препричати дати текст те да се радови ученика оцјењују.  

3. Рад на задатку: Ученици самостално раде задатке, наставник их 

обилази, подстиче да се  потпуно ангажују у раду, помаже оне који се 

теже сналазе, указује на најуочљивије  грешке (правилно обликовање 

слова, употреба великог слова, састављено и растављено  писање 

ријечи...) 

 4. Преглед задатка: По завршетку писања ученике позвати да још 

једном пажљиво прочитају   свој рад и отклоне уочене грешке.  

5. Преглед записа на табли: На табли написати све теме за писмени 

задатак! 

НАПОМЕНА:   
а) На другом часу извршити Колективни исправак првог школског 

писменог задатка. Грешке у   писменим задацима ученика груписати 

према прегледу  Најчешће грешке у писаним саставима који се налази 

на 214. страници овог приручника и навести примјере из ученичких 

радова! 

б) На трећем часу извршити Индивидуални исправак првог школског 

писменог задатка. Ученици уз помоћ наставника и на основу сљедећих 

коректорских знакова врше исправке радова:   

 

                                Коректорски знаци 
Бр. Знак Значење знака    Примјер 

 

       Исправак 

 1.  ___        Избаци,  

непотребно! 

Често пута је сила- 

зио доље  у подрум. 

Често је силазио у  

подрум. 

 2.    V Уметни,  

недостаје! 

Дуго V  загледVо  

стареV дрвVне санке. 

Дуго је загледао  

старе, дрвене санке. 

 3. ____ Исправи,  

погрешно! 

Купио хин у  

Новом саду. 

Купио их у Новом 

 Саду. 
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4.     I Пиши  

растављено! 

НеIзна хоћеIлиIсе  

више санкати. 

Не зна хоће ли се 

 више санкати. 

5.   (  ) Пиши  

састављено! 

(Ни је) и (не ће) их 

 (ни коме) продати 

Није и неће их  

никоме продати. 

6.     

== 

Погрешно 

 растављање! 

Дуго брише пра- 

шину са њих. 

Дуго брише праш- 

ину са њих. 

7. ~~~~ Кажи, 

сликовитије! 

Сада су тако  

сијале. 

Сада су као нове  

сијале. 

 8. _ _ _ _ Избјегни 

понављање! 

Подигао је санке и 

 ставио санке на  

полицу. 

Подигао је санке 

 и ставиоих на 

 полицу. 

 9. 1,2,3 Измијени ред  

ријечи! 
                   3.           

Затвори врата 

     1.          2. 

тешка, гвоздена. 

Затвори тешка 

 гвоздена врата. 

 10.    Z Пиши у  

новом реду! 

Закључа их. ZУзе  

скије и крену на  

скијање. 

Закључа их. 

   Узе скије и крену  

на скијање. 

11.   Z Не треба 

 нови ред! 

Скијао се дуго.  Z 

     Цијело вријеме је  

мислио на санкање 

Скијао се дуго.  

Цијело вријеме 

је мислио на  

санкање.  

                           Оцјењивање писмених састава 

1. Садржај од 1 до 5 бодова            4. Граматика од 1 до 5 бодова           

2. Композицијаод 1 до 5 бодова      5. Правопис  од 1 до 5 бодова         

3. Стил– од 1 до 5 бодова                6. Естетика од 1 до 5 бодова 

                      Укупно од 6 до 30 бодова 

1 =  од    1 до   9 бодова              4 =  од 20 до 24 бода 

2 =  од  10 до 14 бодова              5 =  од 25 до 30 бодова 

3 =  од  15 до 19 бодова 

Наставна јединица: 

         Причање догађаја хронолошким редом 
Наставна тема: Причање (нарација) 

 Циљ часа: 
      а) Образовни: усмена и писмена вјежба правилног језичког 

изражавања 
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       б) Функционални: развијање способности  за сликовито, тачно, 

правилно, лијепо и интересантно изражавање мисли, осјећања и 

запажања 

         в) Васпитни: како признати и исправити властиту грешку 

Тип часа: комбинацација  обраде, обнављања и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред, Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежницa уз  уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и текст узорка Јединица на  ломачи 

Наставне методе: комбинација текст, дијалошке  и методе писаних 

радова 

Број часова: 2 (два) 

                                        Структура часа  

1. Мотивација: Народна пословица каже „Ко ради, тај и гријеши“. 

Срамота је не радити, а није срамота гријешити, поготову када се 

властите грешке уочавају, признају и исправљају. Нека се свако од вас 

присјети неке своје грешке и начина како је исправио па да нам 

исприча. Два-три ученика причају свој доживљај.  

 2. Истицање циља часа: Данас ћемо прочитати причу о томе како је 

један дјечак доживио своју  прву јединицу. Наслов исписати на табли – 

Јединица на ломачи!  

3. Изражајно читање: Текст чита наставник. Посебно истаћи дијелове 

текста у којима се говори о Мирковим осјећањима!  

                                    Јединица на ломачи     
          1.1.Мирко је био вриједно и одговорно дијете. Учитељица га је 

хвалила на сав глас. У дневнику и свескама су се ројиле само петице.  

           2.1. Једног дана, чим је дошао из школе, позвали су га другови на 

фадбал. Играли су неуморно да самога мрака. Кући је дошао мртав 

уморан. Вечерао је и свалио се у кревет. 

           2.2. Пробудио се касно. На брзину се спремао за школу. Одједном 

га нешто пресијече. Потпуно је заборавио задаћу. Радио је с једним 

оком на сату, а другим на задаћи. Није то личило ни на шта, али се 

надао да учитељица неће прегледати.  

           2.3. Скупио се у клупи мањи од макова зрна. Сав је стрепио. 

Дрхтале су му као прут на води и ноге и руке. Мијешале су се час 

стрепња, час нада. Цупкао је ногама и кршио прсте на рукама.  
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          2.4. Учитељица  изнененада поче прегледати задаће. Када је 

стигла до Мирка,  зинула је од чуда. Није могла да вјерује рођеним 

очима. То уопште није личило на задаћу, поготову не на задаћу њеног 

Мирка кога је хвалила гдје је год стигла. 

          2.5. Узела је црвену оловку и уписала јединицу као бандеру. Мирку 

су очи биле пуне суза. Затворио је свеску и ставио у торбу да не гледа 

своју срамоту. Није имао храбрости да погледа у очи ни учитељици ни 

другарима. Једва је чекао да се заврши настава па да побјегне кући и 

сакрије се у самоћу своје собе. 

          2.6. Чим је дошао кући, на брзину је исцијепио лист са јединицом. 

Узео је упаљач. Изашао је у двориште и у једном ћошку запалио своју 

срамоту. Јединица је изгорела, али је немир остао. Поново је урадио 

задаћу љепше и тачније него икада, али ону јединицу никако да 

заборави. Њен оштри врх му је пробадао срце. 

          2.7. Изненада је у собу ушла мајка. Узела је свеску и уживала у 

синовим петицама мазећи га по коси. Примијетила је да је један лист 

исцијепљен и упитала га је шта се то догодило. Мирко је ћутао, а сузе 

су саме текле. Мами је све било јасно без иједне ријечи. 

           3.1. Снажно је загрлила сина и пољубила. Обрисала му је сузе и 

рекла: „Свакоме се то може догодити. Чудна ми чуда – сто петица и 

једна јединица. Идемо на сладолед да прославимо прву јединицу и да се 

то више не понови.“ Мирку је то био најдражи сладолед у животу и 

то за до сада једину јединицу. 

3. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања! 

 4. Провјера доживљаја: Како је Мирко желио свој неуспјех сакрити 

од родитеља? (Запалио је  јединицу.) Ко је открио Миркову тајну? 

(Мајка.) Је ли мајка казнила сина? (Није.) Због чега  мајка није казнила 

сина? (Схватила је да се он дубоко и искрено каје и да грешку више 

неће  поновити.) 

6. Анализа: 

    а) Догађај и доживљај – 3. и 1. лице: Коме се догодило оно што је 

испричано у тексту  Јединица на ломачи? (Мирку.) Је ли нам 

приповједач овога догађаја познат? (Није.) У коме  лицу је испричан 

догађај? (У трећем.) Како зовемо догађај испричан у првом лицу?    

(Доживљај.)  
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        б)  Откривање композиционе структуре текста – израда плана 

причавања - Ученици  читају један по један пасус и одговарају на 

питање о чему се у прочитаном пасусу  приповиједа? Одговоре 

уписујемо на таблу и тако добијемо сљедећи:  

                                   Композицију причања:  

1. Увод – упознавање с мјестом временом и ликовима 

     1.1. Миркове петице у школи 

 2. Главни дио – ток догађаја од заплета до расплета 

     2.1. Фудбал умјесто задаће  – заплет 

     2.2. На брзину урађена задаћа – развој радње 

     2.3. Стрепња од учитељице – развој радње 

     2.4. Учитељица прегледа задаћу -  развој радње 

     2.5. Мирко је добио јединицу – развој радње 

     2.6. Јединица је запаљена – врхунац радње 

     2.7. Мајка открива синову тајну  – расплет  

3. Завршни дио – завршна слика, поука, порука 

    3.1. Награда умјесто казне  

7. Синтеза: Уочити да су догађаји испричани хронолошким 

(временским) редом! Обновити у коме лицу се причају догађаји  

и како зовемо догађај испричан у првом лицу! 

8. Домаћи задатак: Направи план и испричај догађај на сљедећу тему 

Непријатно изненађење. 

9. Преглед записа на табли: На табли написати наслов и Композицију 

причања! 

НАПОМЕНА: Други час по један ученик чита свој рад, а остали 

ученици и наставник отклањају уочене грешке према подсјетнику 

Најчешће грешке у писаним саставима са 214. странице овога 

приручника! 

 

Наставна јединица:  

      Причање доживљаја хронолошким редом  
Наставна тема: Причање (нарација) 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: усмена и писмена вјежба правилног језичког 

изражавања 
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        б) Функционални: развијање способности  за сликовито, тачно, 

правилно,  лијепо и интересантно изражавање мисли, осјећања и 

запажања 

          в) Васпитни: како признати и исправити властиту грешку 

Тип часа: комбинацација  обраде, обнављања и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред, Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежницa уз  уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и текст узорка Јединица на ломачи   

Наставне методе: комбинација текст, дијалошке  и методе писаних 

радова 

Број часова: 2 (два) 

                                 Структура часа  

1. Мотивација: Присјетите се текста Јединица на ломачи на коме смо 

вјежбали причање догађаја хронолошким редом. Шта значи ставити 

нешто на ломачу? (Запалити.) Шта онда значи ријеч ломача? (Ватра.) 

Ко је у томе тексту ставио јединицу на ломачу? (Мирко.) Шта је Мирко 

желио стављајући јединицу на ломачу? (Да јединицу заувијек избрише 

из сјећања.) Могу ли се избрисати догађаји који су се већ догодили? 

(Не могу.) Ко је открио Миркову тајну? (Миркова мајка.) Шта је мајка 

урадила када је схватила да је Мирко исцијепио јединицу из свеске? 

(Помиловала га и одвела на сладолед.) Због чега је мајка наградила сина 

за двије грешке? (Била је сигурна да је Мирко схватио своје грешке, да 

се каје и да их неће поновити.) У коме лицу се казују догађаји у тексту 

Јединица на ломачи? (У трећем лицу.) Како зовемо оно што је 

испричано у трећем лицу? (Догађај.)  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо исту причу испричати у првом 

лицу, догађај ћемо претворити у доживљај. Наслов исписати на табли – 

Јединица на ломачи!   

3. Изражајно читање: Текст Јединица на ломачи ( страна 218. овога 

приручника)   чита наставник. Посебно истаћи дијелове текста у којима 

се говори о Мирковим осјећањима!  

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања. 
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5. Провјера доживљаја: Вјерујете ли ви да Мирко више неће поновити 

исту грешку? (Вјерујемо.) На основу чега вјерујете Мирку? (Зато што 

је Мирко схватио своју грешку и што  се искрено и дубоко каје.) 

6. Анализа: 

    а) Трансформација догађај у доживљај: Сада ћемо текст Јединица на 

ломачи пребацити из  трећег у прво лице, из догађаја у доживљај. 

Наставник први пасус прочита у првом лицу, а потом један по један 

ученик чита по један пасус у првом лицу. 

                                   Јединица на ломачи     

          1.1.Био сам вриједно и одговорно дијете. Учитељица ме хвалила 

на сав глас. У дневнику и свескама су се ројиле само петице.  

           2.1. Једног дана, чим сам дошао из школе, позвали су ме другови 

на фадбал. Играли смо неуморно да самога мрака. Кући сам дошао 

мртав уморан. Вечерао сам  и свалио се у кревет. 

           2.2. Пробудио сам се касно. На брзину сам се спремао. Одједном 

ме нешто пресијече. Потпуно сам заборавио задаћу. Радио сам  с 

једним оком на сату а другим на задаћи. Није то личило ни на шта, али 

сам се надао да учитељица неће прегледати.  

           2.3. Скупио сам се у клупи мањи од макова зрна. Сав сам 

стрепио. Дрхтале су ми као прут на води и ноге и руке. Мијешале су се 

час стрепња, час нада. Цупкао сам ногама и кршио прсте на рукама.  

          2.4. Учитељица  изнененада поче прегледати задаће. Када је 

стигла до мене,  зинула је од чуда. Није могла да вјерује рођеним очима. 

То уопште није личило на задаћу, поготову не на задаћу њеног Мирка 

кога је хвалила гдје је год стигла. 

          2.5. Узела је црвену оловку и уписала јединицу као бандеру. Очи су 

ми  биле пуне суза. Затворио сам свеску и ставио је у торбу да не 

гледам своју срамоту. Нисам имао храбрости да погледам у очи ни 

учитељици ни другарима. Једва сам чекао да се заврши настава па да 

побјегнем кући и сакријем се у самоћу своје собе. 

          2.6. Чим сам дошао кући, на брзину сам исцијепио лист са 

јединицом. Узео сам упаљач. Изашао сам у двориште и у једном ћошку 

запалиосвоју срамоту. Јединица је изгорела, али је немир остао. 

Поново сам урадио задаћу љепше и тачније него икада, али ону 

јединицу никако да заборавим. Њен оштри врх ми је пробадао срце. 

          2.7. Изненада је у собу ушла мајка. Узела је свеску и уживала у 

мојим петицама мазећи ме по коси. Примијетила је да је један лист 
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исцијепљен и упитала ме  шта се то догодило. Ћутао сам, а сузе су 

саме текле. Мами је све било јасно и без иједне ријечи. 

           3.1. Снажно ме загрлила  и пољубила. Обрисала ми је сузе и 

рекла: „Свакоме се то може догодити. Чудна ми чуда – сто петица и 

једна јединица. Идемо на сладолед да прославимо прву јединицу и да се 

то више не понови.“ Био ми је то најдражи сладолед у животу и то за 

до сада једину јединицу. 

    б)  Откривање композиционе структуре текста – израда плана 

причања: Ученици     закључују да је композициона структура догађаја 

и доживљаја иста (Композициона структура текста на 220. страници 

овога приручника.) 

 7. Синтеза: Уочити да су догађаји испричани хронолошким 

(временским) редом. Обновити у коме лицу се причају догађаји, а како 

зовемо догађај испричан у првом лицу. 

 8. Домаћи задатак: Догађај Пријатно изненађење испричај у првом 

лицу као доживљај!  

НАПОМЕНА: Други час један по један ученик чита свој рад, а остали 

ученици и наставник отклањају уочене грешке према подсјетнику 

Најчешће грешке у писаним саставима који се налази на 214. страници 

овога приручника. 

 

Наставна јединица:  

                   Причање фантастичног догађаја  
Наставна тема: Причање (нарација) 

Циљ часа: 
      а) Образовни: усмена и писмена вјежба правилног језичког 

изражавања 

       б) Функционални: развијање способности  за сликовито, тачно, 

правилно,  лијепо, маштовито и интересантно изражавање мисли, 

осјећања и  запажања 

         в) Васпитни: развијање стваралачке маште и љубави према 

музици 

Тип часа: комбинацација  обраде, обнављања и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура  изражавања, 6. разред  и Драго Радовановић и Раде Лаловић: 
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Биљежницa уз  уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред, слика Лазар Вујаклија: Фрулаш и текст узорка: Чаробна фрула 

Наставне методе: комбинација текст, дијалошке  и методе писаних 

радова 

Број часова: 2 (два) 

                                          Структура часа  

1. Мотивација: Ученицима показати слику Лазара Вујаклије  

Фрулаш. Шта све видимо на слици? (Дјечака са фрулом, три цвијета, 

три птице и бескрајно плаветнило.) Шта се дјечаку налази око главе? 

(Круг свјетлости.)  Гдје се дјечак налази? Закључите на основу боје 

простора око њега. (На небу.) Шта мислите чиме је дјечак призвао, 

домамио цвјетове и птице? (Музиком.) Шта раде птице и цвјетови? 

Закључите на основу распореда на слици и присуства музике! (Плешу.) 

Ако се дјечак помоћу фруле дигао на небо и домамио птице и цвјетове 

да плешу, каква је та фрула? (Чаробна.)   

2. Истицање циља часа: Данас ћемо анализирати како се  

прича један фантастичан догађај, догађај који се може догодити само у 

машти и у сну. Прича је настала на основу слике Лазара Вујаклије 

Фрулаш, а зове се Чаробна фрула. Наслов написати на табли!  

3. Изражајно читање: Текст чита наставник. Посебно истаћи дијелове 

текста у којима се говори о чаробним звуцима фруле!  

                                                                       Чаробна фрула  

(причање фантастичног догађаја) 

             1.1. Откако је Славко на 

једној приредби први пут чуо звук 

фруле, силно је желио да је купи и 

да свира на њој онако заносно, 

полетно и брзо. Родитељи су му 

купили гитару и уписали га у 

музичку школу. Сатима је вјежбао 

на њој, а у ушима му је био онај 

час ведри, час сјетни звук фруле. 

Узалуд је молио родитеље, али за 

фрулу нису хтјели ни да чују. 

Једино је сестра имала 

разумијевања за његову љубав. 

          2.1. Славко је славио десети 
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рођендан. Стан су испунили родбина и другови, торта са свјећицама, 

колачи и поклони... Поклони све љепши од љепшег и међу њима нова 

гитара – поклон родитеља. Одједном се чуо невјешт и испрекидан звук 

фруле. Врата се полако отворише и на њима се појави сестра са 

фрулом. Знао је да је то поклон за њега и потрчао јој је у загрљај. 

Родитељи се нису обрадовали, али су се помирили са чињеницом да је 

њихова гитара изгубила битку. 

         2.2. Од фруле се није раздвајао. Наставник музике му је нерадо 

помагао, али је сâм упорно вјежбао и брзо напредовао. Сестра се силно 

радовала, а родитељи су све чешће тајно слушали како вјежба. 

         2.3. Љетња ноћ је погасила свјетла и успавала звукове. Свјежина 

и тишина су испуниле Славкову собу. Осјећао је како полако тоне у сан. 

Рука му је била на фрули испод јастука. Откако му је сестра 

поклонила, не одваја се од ње ни дању ни ноћу. 

          2.4. Одједном из даљине у тами задрхташе звуци фруле. У 

почетку су били тихи, испрекидани, плашљиви, а касније су бивали све 

јаснији, сигурнији, складнији... Чаробни звуци растопише ноћну таму у 

бескрајно, прозрачно плаветнило. Осјети да лак као перце лебди у том 

плавом бескрају. 

          2.5. Звуци постадоше меки и лаки. На њима долепршаше три као 

снијег бијеле птице. Лебдјеле су на њежним звуцима. Тонови затим 

затреперише раздраганије и полетније. На њима заплесаше три 

цвијета прозрачно бијелих латица и као жар црвених очију. Фрула 

засвира брзо, заносно, полетно... Осјети како му се златни сунчеви 

круг савија око главе и вртоглаво окреће у ритму музике заједно са 

цвјетовима и птицама у плавом бескрају. 

          2.6. Тонови су се полако гасили, постајали све нечујнији док посве 

не утихнуше. Остао је да лебди у прозрачном небеском плаветнилу са 

сунцем у коси, три бијеле птице и три цвијета у кругу око себе и 

фрулом у руци.  

          2.7. Пробудили су га први зраци љетњег сунца. Рука му напипа 

фрулу испод јастука. Њежно је помилова и топло јој се осмјехну. 

          3.1. „Није то био сан, можеш ти достићи тај бескрај, те висине 

и љепоту, само те треба вољети, а ја те стварно, искрено и дубоко 

волим,“ шаптао је фрули кроз јастук. Био је више него сигуран да 

чаробна моћ музике може досећи неслућене даљине и висине и невиђену 

љепоту. 
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4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања! 

5. Провјера доживљаја: Шта је дјечак закључио на основу свога сна? 

(Да музика има чаробну  моћ.)  Шта је услов да се помоћу музике 

достигну „неслућене даљине и висине и невиђена   љепота“? (Музику 

треба вољети.)  

6. Анализа: 

    а) Догађај и доживљај – 3. и 1. лице: Коме се догодило оно што је 

испричано у тексту Чаробна фрула? (Славку.) Је ли нам приповједач 

овога догађаја познат? (Није.) У коме  лицу је испричан догађај? (У 

трећем.) Како зовемо догађај испричан у првом лицу?    (Доживљај.)  

   б)  Откривање композиционе структуре текста – израда плана 

причања - Ученици  читају један по један пасус и одговарају на питање 

о чему се у прочитаном пасусу   приповиједа? Одговоре уписујемо на 

таблу и тако се добије сљедећа:  

                    Композиција причања: 

1. Увод – упознавање с мјестом, временом, ликовима: 

     1.1. Родитељи за гитару, а Славко и сестра за фрулу 

2. Главни дио – ток догађаја од заплета до расплета   

     2.1. Сестра поклања за рођендан фрулу  –   заплет, 

     2.2. Дјечак упорно вјежба свирање сваки дан –   развој радње, 

     2.3. Са фрулом и дању и ноћу -                        ''        ''     , 

     2.4. Звуци фруле у ноћи -                                  ''        ''     , 

     2.5. Плес уз чаробну музику  -                    кулминација, 

     2.6. Звуци се полако гасе -                          перипетија,  

     2.7. Буђење уз фрулу -                                   расплет; 

3.Завршни дио – завршна слика, закључак, порука...   

    3.1. Чаробна моћ музике.  

7. Синтеза: Уочити да су догађаји испричани хронолошким 

(временским) редом! Обновити у коме лицу се причају догађаји  

и како зовемо догађај испричан у првом лицу!  

8. Домаћи задатак: 

    а) Прочитај из уџбеника Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред на страницама од 158. до 161. о Причању измишљених догађаја! 

    б) Изабери једну од предложених тема, смисли причу, направи план 

и по њему је испричај   као догађај! Послужи се овим текстовима 

Чаробна фрула,  Електрополис, град аутомат и Ванземаљци на Земљи 
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као узорцима! Теме: Чаробн-и,а,о  штап (прут, прстен, сат … оловка, 

патика, рукавица, књига,  свеска, торба… перо, мастило, дрво...)    

9. Преглед записа на табли: На табли написати наслов и композицију 

причања!                                

НАПОМЕНА: Други час по један ученик чита свој рад, а остали 

ученици и наставник отклањају уочене грешке и истичу успјешне   

дијелове према подсјетнику Најчешће грешке у писаним саставима 

који се налази на 214. страници овог приручника. 

 

Наставна јединица:  

                     Причање фантастичног доживљаја  
Наставна тема: Причање (нарација) 

 Циљ часа: 
      а) Образовни: усмена и писмена вјежба правилног језичког 

изражавања 

      б) Функционални: развијање способности  за сликовито, тачно, 

правилно,  лијепо, маштовито и интересантно изражавање мисли, 

осјећања и  запажања 

      в) Васпитни: развијање стваралачке маште и љубави према 

музици 

Тип часа: комбинацација  обраде, обнављања и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред  и Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежницa уз  уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред, слика Лазар Вујаклија Фрулаш и текст узорка Чаробна фрула 

Наставне методе: комбинација текст, дијалошке  и методе писаних 

радова 

Број часова: 2 (два) 

                                   Структура часа 

 1. Мотивација: Причање фантастичног догађаја вјежбали   

смо помоћу слике Лазара Вујаклије Фрулаш и текста Чаробна фрула. 

Шта је фрулашу помогло да се дигне у небеско плаветнило? (Фрула, 

музика.) Шта је музика привукла у небеском плаветнилу? (Три цвијета 

и три птице.) Какву моћ има музика, фрула? (Чаробну.)  

 2. Истицање циља часа: Данас ћемо фантастичан догађај    
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испричати као фантастичан доживљај, причу ћемо из трећег пребацити 

у прво лице. Наслов написати на табли! Прво ћемо поново прочитати 

текст Чаробна фрула испричан као догађај. 

 3. Изражајно читање: Текст који се налази на 225. страници овога 

приручника чита наставник. Посебно истаћи дијелове текста у којима 

се говори о чаробним звуцима фруле!   

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања. 

 5.  Провјера доживљаја: Шта је услов да се музиком достигну 

неслућене даљине, висине и  љепота? (Услов је да се музика воли.) 

Пронаћи и прочитати реченицу у којој је садржана ова  порука! („Није 

то био сан, можеш ти достићи тај бескрај, те висине и љепоту, само 

те  треба вољети, а ја те стварно, искрено и дубоко волим,“ шаптао 

је фрули кроз јастук.)  

6. Анализа: 

    а) Догађај и доживљај – 3. и 1. лице: Коме се догодило оно што је 

испричано у тексту  Чаробна фрула? (Славку.) Је ли нам приповједач 

овога догађаја познат? (Није.) У коме  лицу је испричан догађај? (У 

трећем.) Како зовемо догађај испричан у првом лицу?    (Доживљај.) 

Сада ћемо текст Чаробна фрула пребацити из трећег у прво лице, 

догађај ћемо  испричати као доживљај. Први пасус прочита наставник, 

а остале пасусе читају један по  један ученик. 

                                      Чаробна фрула  

                        (причање фантастичног доживљаја) 

             1.1. Откако сам на једној приредби први пут чуо звук фруле, 

силно сам  желио да је купим и да свирам на њој онако заносно, 

полетно и брзо. Родитељи су ми купили гитару и уписали ме у музичку 

школу. Сатима сам вјежбао на њој, а у ушима ми је био онај час ведри, 

час сјетни звук фруле. Узалуд сам молио родитеље, али за фрулу нису 

хтјели ни да чују. Једино је сестра имала разумијевања за моју љубав. 

          2.1. Славио сам  десети рођендан. Стан су испунили родбина и 

другови, торта са свјећицама, колачи и поклони... Поклони све љепши 

од љепшег и међу њима нова гитара – поклон родитеља. Одједном сам 

чуо невјешт и испрекидан звук фруле. Врата се полако отворише и на 

њима се појави сестра са фрулом. Знао сам да је то поклон за мене и 

потрчао сам  јој у загрљај. Родитељи се нису обрадовали, али су се 

помирили са чињеницом да је њихова гитара изгубила битку. 
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         2.2. Од фруле се нисам раздвајао. Наставник музике ми је нерадо 

помагао, али ја сам сâм упорно вјежбао и брзо напредовао. Сестра се 

силно радовала, а родитељи су све чешће тајно слушали како вјежбам. 

         2.3. Љетња ноћ је погасила свјетла и успавала звукове. Свјежина 

и тишина су испуниле моју собу. Осјећао сам како полако тонем у сан. 

Рука ми је била на фрули испод јастука. Откако ми је сестра 

поклонила, не одвајам се од ње ни дању ни ноћу. 

          2.4. Одједном из даљине у тами задрхташе звуци фруле. У 

почетку су били тихи, испрекидани, плашљиви, а касније су бивали све 

јаснији, сигурнији, складнији... Чаробни звуци растопише ноћну таму у 

бескрајно, прозрачно плаветнило. Осјетих да лак као перце лебдим у 

том плавом бескрају. 

          2.5. Звуци постадоше меки и лаки. На њима долепршаше три као 

снијег бијеле птице. Лебдјеле су на њежним звуцима. Тонови затим 

затреперише раздраганије и полетније. На њима заплесаше три 

цвијета прозрачно бијелих латица и као жар црвених очију. Фрула 

засвира брзо, заносно, полетно... Осјетих како ми се златни сунчеви 

круг савија око главе и вртоглаво окреће у ритму музике заједно са 

цвјетовима и птицама у плавом бескрају. 

          2.6. Тонови су се полако гасили, постајали све нечујнији док посве 

не утихнуше. Остао сам да лебдим у прозрачном небеском плаветнилу 

са сунцем у коси, три бијеле птице и три цвијета у кругу око мене и 

фрулом у руци.  

          2.7. Пробудили су ме први зраци љетњег сунца. Рука ми напипа 

фрулу испод јастука. Њежно је помиловах и топло јој се осмјехнух. 

          3.1. „Није то био сан, можеш ти достићи тај бескрај, те висине 

и љепоту, само те треба вољети, а ја те стварно, искрено и дубоко 

волим,“ шаптао сам  фрули кроз јастук. Био сам више него сигуран да 

чаробна моћ музике може досећи неслућене даљине и висине и невиђену 

љепоту. 

   б)  Откривање композиционе структуре текста: Закључити да догађај 

и доживљај имају исту композициону структуру! (Композициона 

структура на 227. страници овога приручника)  

7. Синтеза: Уочити да су догађаји испричани хронолошким 

(временским) редом! Обновити у  коме лицу се причају догађаји, а како 

зовемо догађај испричан у првом лицу! 
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 8. Домаћи задатак: Једну од тема које су дате за причање 

фантастичног догађаја испричај у првом лицу као доживљај! Теме: 

Чаробн-и,а,о  штап (прут, прстен, сат … оловка, патика, рукавица, 

књига,  свеска, торба… перо, мастило, дрво...)    

НАПОМЕНА: Други час по један ученик чита свој рад, а остали 

ученици и наставник отклањају уочене грешке и истичу успјешне   

дијелове према подсјетнику Најчешће грешке у писаним саставима 

који се налази на 214. страници овог приручника. 

 

Наставна јединица: 

                      Други школски писмени задатак 
Наставна тема: Причање 

  Циљ часа: 
         а) Образовни: провјера степена усвојености правила причања 

догађаја или доживљаја, могућих или фантастичних хронолошким 

редом  

         б) Функционални: развијање способности  за сликовито, тачно, 

правилно, лијепо, маштовито и интересантно изражавање мисли, 

осјећања и запажања 

           в) Васпитни: развијање смисла за правилно и лијепо казивање 

Тип часа: комбинацација  провјере, обнављања и вјежбања 

 Облик рада: комбинација  индивидуалног и фронталног 

  Наставна средства: Други школски писмени задатак (ученички 

радови) 

 Наставне методе: комбинација  методе писаних радова, текст и 

дијалошке методе 

Број часова: 3 (три)  

                                     Структура часа 

 1. Мотивација: Ми смо на осам часова вјежбали причање догађаја и 

доживљаја, могућих или фантастичних хронолошким редом. Данас 

ћемо школским писменим задатком провјерити како сте научили да 

правилно и лијепо причате догађаје и доживљаје могуће или 

фантастичне хронолошким редом. 

 2. Истицање циља часа: На табли пишемо Други школски писмени 

задатак рађен...  Одјељење подијелимо на четири група и групама дамо 

сљедеће задатке:   
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1. група: Непријатно изненађење (причање могућег догађаја) 

2. група: Пријатно изненађење (причање могућег доживљаја) 

 3. група: Чаробна  оловка (патика, рукавица, књига, свеска,  

                 торба...) – причање  фантастичног догађај  

4. група: Чаробно огледало (перо, мастило, дрвце, поље...) -     

           причање фантастичног  доживљаја 

Ученике упозоравамо да је циљ што правилније и љепше испричати 

догађај или доживљај, могући или фантастични хронолошким редом. 

 3. Рад на задатку: Ученици самостално раде задатке, наставник их 

обилази, подстиче да се  потпуно ангажују у раду, помаже оне који се 

теже сналазе, указује на најуочљивије грешке (правилно обликовање 

слова, употреба великог слова, састављено и растављено  писање 

ријечи...) 

 4. Преглед задатка: По завршетку писања ученике позвати да још 

једном пажљиво прочитају   свој рад и отклоне уочене грешке. 

 5. Преглед записа на табли: На табли написати све теме! 

НАПОМЕНА:   
а) На другом часу извршити Колективни исправак другог школског 

писменог задатка. Грешке из   писмених задатака ученика груписати 

према подсјетнику Најчешће грешке у писаним саставима (страна 214. 

овога приручника)  и навести примјере из  ученичких радова! 

Ученицима посебну пажњу скренути на уопотребу плеоназама и 

погрешних фраза, на примјер: 

                            Плеоназми (сувишне ријечи)   

          1. Киша је престала да пада. 2. Попели смо се горе на таван. 3. 

Сретали смо се често пута. 4. Очи су јој плаве боје. 5. Помислих у себи 

да сам погријешио. 6. Пред зору пијетли почеше да пјевају запјеваше.  

7. Дувао је вјетар са источне стране источни вјетар. 8. Добили смо два 

комада ћебади ћебета. 9. Отац је отишао на пут отпутовао. 10. Новак 

се бавио поправљањем телевизора је поправљао телевизоре. 11. Зидови 

су црни од чађи чађави. 12. Ватра престаде да гори се угаси. 13. Срео је 

стару бабу. 14. Сузе му потекоше низ лице. 15. Подигао је мали прутић. 

                                 Погрешке у фразама  

           1. Ја сам мишљења… Мислим... 2. Дискутује по том питању о 

том питању. 3. Стали смо на гледиште… Сматрамо… 4. Назвати 

телефоном… Позвати телефоном… 5. Сносити одговорност за… 

Одговарати за… 6. Учинити пропуст… Пропустити… 
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(Могу се употријебити и примјери овдје наведени, али је много боље 

издвојити из ученичких радова сличне примјере.) 

б) На трећем часу извршити Индивидуални исправак другог школског 

писменог задатка! Ученици уз помоћ наставника и на основу 

Коректорских знакова (страна 218. и 219. овога приручника) врше 

исправке радова. 

                                      

Наставна јединица:  

                           Опис  предмета – свијећа 
Наставна тема: Описивање (дескрипција) 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: усмена и писмена вјежба правилног језичког 

изражавања 

        б) Функционални: развијање способности  за сликовито, тачно, 

правилно, лијепо и интересантно изражавање мисли, осјећања и 

запажања 

         в) Васпитни: развијање способности посматрања и запажања 

Тип часа: комбинацација  обраде, обнављања и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура  изражавања, 6. разред, Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежницa уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред, текст узорка Срцем у свјетлост (опис предмета – свијеће) и 

пет-шест свијећа различитих облика,     величина и боја 

Наставне методе: комбинација текст, дијалошке  и методе писаних 

радова 

Број часова: 1 (један) 

                                     Структура часа  

1. Мотивација: Донијети на час пет-шест свијећа различитог облика, 

боја и величина и запалити их. Када палимо свијеће? (Када нестане 

струје, на рођенданској торти, хришћани на гробљима, православни на 

крсној слави...) Од чега се праве свијеће? (Од воска, лоја, парафина...) 

Од чега се праве свијеће које се употребљавају у вјерским 

православним обредима? (Од воска.)  
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2. Истицање циља часа: Данас ћемо вјежбати посматрање, запажање 

особина и описивање предмета. Описиваћемо свијећу. Наслов Срцем у 

свјетлост (опис предмета - свијећа) написати на табли! 

 3. Изражајно читање: Текст узорка Срцем у свјетлост чита 

наставник. Посебно истаћи дијелове текста у којима се исказује 

субјективан став према свијећи!  

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања!  

5. Провјера доживљаја: Какав је облик, величина и боја описане 

свијеће? (Облик - ваљкаста,  величина – танка и дуга, боја – жута) Од 

чега се састоји свијећа? (Срце свијеће од фитиља, а тијело од воска.) 

На шта мирише свијећа? (На мирис пољског цвијећа, цвијета багрема и  

липе...)  Како изгледа пламен свиће? (Жут, топао, дрхтав...)  

6. Анализа: 

    а) Композиција описа: О чему се говори у уводном дијелу описа 

предмета? (О сусрету са  предметом описа, о првом утиску.) О чему се 

говори у главном дијелу описа ( О значајним појединостима – 

мотивима – њиховом облику, величини, боји, функцији, утиску који  

изазивају.) О чему се говори у завршном дијелу описа предмета? (О 

завршној слици –  општем утиску.) Читати један по један пасус из 

описа и одговорити на питање о чему се    говори у датом пасусу и на 

тај начин доћи до плана описа! 

                                    Срцем у свјетлост 

                                (опис предмета – свијећа) 

           1.1. Сијалице разних облика, јачина и боја су потисле у историју, 

али не у заборав, свијеће као извор свјетлости. Данас се углавном 

користе уз вјерске обреде и у    изузетно свечаним приликама. Увијек,  

када видим у кући упаљену свијећу, знам да се  

догађа нешто свечано и значајно. Она ме испуни унутрашњом 

топлином и миром. 

           2.1. Данас се праве од разних материјала, различитих облика, 

величина и боја. Има неке живости и необичности у тој 

различитости. Мени су, ипак, најдраже и најтоплије   оне обичне, 

жуте, воштане свијеће. 

            2.2. Онако танке и дуге дјелују крхко и њежно, али  стоје 

усправно и поносно. „Прав као свијећа,“ каже народна изрека. Једни 

оно прав тумаче као усправан, други као   поносан, трећи као невин и 
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недужан... Вјероватно да имају пуно право и једни, и други, и   трећи... 

свако је види и доживљава на свој начин. 

              2.3. Жута боја воска је пуна топлине,  и то оне пријатне и 

меке која човјека грије изнутра, а не споља. И пламен свијеће је жут, 

само много свјетлији и прозрачнији. Има   у њему и топлоте, и 

њежности, и мириса воска. 

               2.4. Чим се свијећа упали, просторију испуни необичан мирис – 

мирис пољског     цвијећа, багрема и липе. Испуне је сви они мириси које 

су пчеле покупиле са цвјетова и    уградиле у саћа, а људи од њих прво 

излили восак, а потом обликовали свијеће. Ипак,   највише се осјети 

мирис липе или је то само сугестије због сличне боје липова цвијета,    

воска и пламена.  

                3.1. Нестаје полако свијећа у пламену. То њено срце у плам 

изгара, а он се у  свјетлост претвара. Тај пламичак -  и њежан, и 

дрхтав, и лелујав, и мекан , и топао –    пламса и стрепи као душа и 

срце људско све док се не сједини са космичком свјетлошћу  и утопи у 

њу своју боју, облик и мирис. 

                                    Композиција описа:       

 1. Увод – сусрет са предметом описа – први утисак  

      1.1. Свијећа и сијалица – некад и сад  

 2. Главни дио – значајне појединости – мотиви (њихов облик,     

     величина, боја, функција, утисак који изазивају)    

     2.1. Различити материјали, облици, величине и боје свијећа  

     2.2. “Прав као свијећа“, народна изрека  

     2.3. Жута боја воска и пламена  

     2.4. Мириси пољског цвијећа, багрема и липе у пламену свијеће  

 3. Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

     3.1. Срцем свијеће у свјетлост  

    а) Језичка средства: Ако за некога кажемо да је прав као свијећа, шта 

могу бити заједничке   особине између предмета поређења и предмета 

са којим се пореди? (Усправан, поносан,  недужан, невин, чврст, 

постојан...) Из посљедње реченице издвој све епитете употријебљене 

уз именицу пламичак! (Њежан,дрхтав, лелујав, мекан, топао – пет  

епитета уз једну именицу.) С чиме се упореди пламичак у посљедњој 

реченици описа? (Са  људском душом.) Која се два језичка средства 

садрже у томе поређењу? (Компарација и персонификација.)  
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7. Синтеза: Одговорити на питања: шта је описивање, које врсте описа 

према предмету   описивања имамо, које врсте описа имамо према 

односу аутора описа према предмету описа,  које врсте мотива у опису 

имамо према врсти чулних утисака и шта чини композицију  

дескриптивног текста!  

          Описивање ( дескрипција) је запажање особина и њихово језичко 

обликовање.  

           Врсте описа према предмету који описујемо могу бити: опис 

предмета, биљке, животиње, унутрашњег простора (ентеријер), 

спољашњег простора (екстеријер), предјела   (пејзаж), појаве, човјека 

(портрет), радног поступка и психолошког стања. 

          Врсте описа према личном односу могу бити: објективан (тачан, 

стручан, научни,  технички) и субјективан (лични, литерарни, 

књижевни). 

         Врсте мотива у опису према врсти чулних утисака су: визуелни 

(запажамо их    чулом вида – оком), акустични (запажамо их чулом 

слуха – ухом), тактилни (запажамо их чулом додира – кожом), 

олфакторни (запажамо их чулом мириса – носом) и густативни   

(запажамо их чулом укуса – језиком). 

         Композицију дескриптивног текста обично чине: 

  1. увод – сусрет са предметом описа – први утисак  

  2. главни дио – значајне појединости – мотиви (њихов облик,  

      величина, боја, функција, утисак који изазивају...)  

  3. завршни дио – завршна слика, општи утисак   

8. Домаћи задатак: Изабери један од датих предмета описа, пажљиво 

га посматрај, биљежи све  што запазиш појединим чулима, посебно 

поједине дијелове предмета описа – њихову    величину, облик, боју, 

функцију, затим звук, мирис и укус, уколико их имају! Своја запажања  

распореди у план описа, а затим по плану то искажи прво усмено, а 

потом у писаној форми!  Теме: Најдражи предмет (украс, сувенир, 

поклон...) у мојој соби (нашем стану, дједовој кући,   бакиној соби...)  

9. Преглед записа на табли: На табли исписати наслов и композицију 

описа! 
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Наставна јединица:  

       Опис  појединости из природе – биљка 
Наставна тема: Описивање (дескрипција) 

Циљ часа: 

     а) Образовни: усмена и писмена вјежба правилног језичког 

изражавања 

      б) Функционални: развијање способности  за сликовито, тачно, 

правилно,  лијепо и интересантно изражавање мисли, осјећања и 

запажања 

      в) Васпитни: развијање љубави према биљкама и                                                          

способности запажања,  анализе и истраживања 

Тип часа: комбинацација  обраде, обнављања и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред, Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежницa уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред, ученички ликовни радови Бреза и текст узорка Бреза на 

вјенчању 

 Наставне методе: комбинација текст, дијалошке  и методе писаних 

радова 

Број часова: 1 (један) 

                                     Структура часа 

1. Мотивација: На претходном часу  ученици су добили задатак да  

насликају   брезу. На школским клупама су изложени   дјечији  радови. 

Какве је боје кора  брезе?   (Сребренаста и глатка.) Какве су гране  

брезе?  (Дуге, танке, витке, крхке...)    Какви су листови брезе? (Мали,  

срцасти, лаки, танки, треперави...)   

2. Истицање циља часа: Ви сте брезу  сликали линијама и бојама, а  

данас ћемо   истраживати како брезу насликати  ријечима. Наслов 

написати на табли –  Опис појединости из природе – биљка:   Бреза на 

вјенчању!  
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3. Изражајно читање: Текст узорка 

Бреза на  вјенчању чита наставник. 

Посебно истаћи   дијелове текста у 

којима се исказује  субјективан став 

према брези! 

 4. Психолошка пауза: Оставити 

минут времена да  ученици среде  

утиске послије читања! 

 5. Провјера доживљаја: Изабери 

пасус који је на тебе оставио  

најснажнији утисак и образложи  због 

чега! Два- три ученика читају и 

образлажу  свој избор.  

6. Анализа: 

    а) Композиција описа: О чему се 

говори у уводном дијелу описа?   (О 

сусрету са предметом описа, о првом 

утиску.) О чему се говори у главном 

дијелу описа    (О значајним 

појединостима – мотивима – њиховом облику, величини, боји, 

функцији,  утиску који  изазивају.) О чему се  говори у завршном дијелу 

описа предмета? (О завршној  слици – општем утиску.) Читати  један 

по један пасус из описа и одговорити на питање о  чему се  говори у 

датом пасусу и на тај начин доћи до плана описа! 

                                  Бреза на вјенчању 

           1.1. Тамо, у очевом завичају, испод самих врхова планине Вучево, 

постоји једна зараван    обрасла брезама. Зову је Брезова раван. Расту 

оне ту једна до друге  такмичећи се у висини и   љепоти. Изгледају као 

вилинско коло у зачараној шуми.                  

           2.1. Онако витке и високе на дјевојке личе. И када остаре оне 

задрже дјевојчку грациозност, елеганцију, љупкост  и чистоћу. Ништа 

није њежније и повредљивије од дјевојке и брезе.      

            2.2. Бјелина им коре о невиности срца збори. Глатка површина 

одражава чистоћу душе. Сребренасти сјај позива у раскош,  радост и 

љепоту живљења.  

              2.3. Повијене им гране као руке око неког им драгог свите. 

Савијене благо у луку истовремено и штите, и воле, и грију. У тој 
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повијености има и покорности, и стидљивости, и њежности. У 

њиховом загрљају је као у топлом гнијезду.  

              2.4. Оне танке гранчице што немарно висе и несташно се 

њишу на дјевојачке косе личе. Расуте, лагане и лепршаве освајају на 

први поглед. Пожелиш да их помилујеш и осјетиш њихов додир на лицу 

своме.  

               2.5. Срце брезе трепери у безброј срцастих листића. Хиљаде 

тонова слива се у музику неког тајанственог немира. Из дана у дан, из 

ноћи у ноћ шуми ова зелена музика неке зачаране радости и туге. 

               3.1. Није бреза ни огревно ни грађевинско дрво,  она је 

стварена само за радост оку, топлину души и изазов машти. Није она 

дрво уопште, она је зачарана дјевојка обучена у бијелу вјенчаницу која 

чека да се појави принц на бијелом коњу. Она служи једино и искључиво 

љепоти, а зар је то мало?!  

                                 Композиција описа: 

1. Увод – сусрет са предметом описа – први утисак  

    1.1. Брезе на Брезовој равни  

2. Главни дио – значајне појединости – мотиви (њихов облик,  

    величина, боја, функција, утисак који изазивају)  

     2.1. Брезе као дјевојке  

     2.2. Сребренаста глатка кора  

     2.3. Повијене гране  

     2.4. Танке гранчице као дјевојачке косе  

     2.5. Музика срцастих листића 

 3. Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

      3.1. Бреза једино служи љепоти   

    а) Језичка средства: Издвој из текста све компарације! С чим се све 

упоређују брезе, њихова  кора, гране, гранчице, листови и шум 

листова? (Брезе с дјевојкама и вилама, кора са  сребром, гране са 

дјевојачким рукама, гранчице са дјевојачким косама, листови са срцем,   

шум листова са музиком.)  

7. Синтеза: Одговорити на питања: шта је описивање, које врсте описа 

према предмету    описивања имамо, које врсте описа имамо према 

односу аутора описа према предмету описа, које врсте мотива у опису 

имамо према врсти чулних утисака и шта чини композицију  

дескриптивног текста! (Одговори на ова питања се налазе на страници 

237. овога приручника.) 
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8. Домаћи задатак: Изабери један од датих предмета описа, пажљиво 

га посматрај, биљежи све    што запазиш појединим чулима, посебно 

дијелове предмета описа – њихову величину, облик, боју, функцију, 

затим звук, мирис и укус, уколико их имају! Запажања распореди у 

план   описа,  а затим по плану то искажи прво усмено, а потом и у 

писаној форми!  Теме: Стара (млада) јабука (крушка, липа, шљива...) у 

нашем (дједовом, ујкином,         комшином...) дворишту (воћњаку, 

ливади...)  

 9. Преглед записа на табли: На табли исписати наслов и Композицију 

описа!  

 

Наставна јединица: 

        Опис појединости из природе – животиња 
Наставна тема: Описивање 

(дескрипција) 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: вјежба на 

узорку правилног језичког 

изражавања 

        б) Функционални: 

развијање способности  за 

сликовито, тачно, правилно,  

лијепо и интересантно 

изражавање мисли, осјећања и 

запажања 

         в) Васпитни: развијање 

љубави према животињама и 

способности  запажања,  

анализе и истраживања 

Тип часа: комбинацација  

обраде, обнављања и 

вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

  Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик 

и култура изражавања, 6. разред, Драго Радовановић и Раде Лаловић: 
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Биљежницa уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред, ученички ликовни радови Голуб и текст узорка Голуб у кру 

Наставне методе: комбинација текст, дијалошке  и методе писаних 

радова 

Број часова: 1 (један) 

                                         Структура часа  

1. Мотивација: На претходном часу ученици су добили задатак  да 

насликају голуба. На школским клупама су  изложени дјечији  радови. 

Чега је симбол голуб? (Мира.) Шта голуб као симбол мира  носи у 

кљуну?   (Маслинову гранчицу.) Због чега круг сматрамо  

најсавршенијим обликом у природи? (Због једнаке  удаљености свих 

тачки кружнице од центра.)  

 2. Истицање циља часа: Ви сте голуба сликали линијама  и бојама, а 

данас ћемо истраживати како голуба насликати ријечима. То ћемо 

вјежбати на тексту  узорку Голуб у кругу. Наслов исписати на табли 

Голуб у кругу (опис појединости из природе –  животиња – голуб)  

3. Изражајно читање: Текст узорка Голуб у кругу чита    наставник. 

Посебно истаћи дијелове текста у којима се  исказује субјективан став 

према голубу! 

 4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања!  

5. Провјера доживљаја: Изабери пасус који је на тебе оставио 

најснажнији утисак и образложи због чега! Два- три ученика читају и 

образлажу свој избор.   

6. Анализа: 

    а) Композиција описа: О чему се говори у уводном дијелу описа? (О 

сусрету са   предметом описа, о првом утиску.) О чему се говори у 

главном дијелу описа ( О значајним  појединостима – мотивима – 

њиховом облику, величини, боји, функцији, утиску који  изазивају.) О 

чему се говори у завршном дијелу описа? (О завршној слици –   општем 

утиску.) Читати један по један пасус из описа и одговорити на питање о 

чему се   говори у датом пасусу и на тај начин доћи до плана описа! 

                                      Голуб у кругу 

           1.1. Не знам због чега од свих птица најрађе цртам голуба. Чиме 

то он осваја моју  пажњу? Шта је то у њему магично лијепо што ме 

изазива на стваралаштво? Због чега сваки цртеж голуба смјестим у 

круг? Можда је баш у тој кружници тајна тог симбола мира..    
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           2.1. Нацртам прво главу од два спојена лука и на њој кљун од два 

мало издужена лучића, а потом два ока као два жућкаста кликерчића. 

Све је у томе цртежу округло, меко и пуно. Облик главе, очи, гуша, чак 

и кљунић су без иједне праве, оштре или чврсте линије.  

           2.2. Труп му је такође од два полулука и на њему крила и реп као 

три савијене полукружне лепезе. Свака линија је мека и пуна, сваки 

потез благ и мек. Свако перо и перушка су дужи или краћи лукови који 

траже свој круг.  

           2.3. Двије ножице му се састоје од по два ваљкаста штапића 

које на средини спаја куглица кољенског зглоба. Завршавају се 

канџицама распоређеним као три полупречника у замишљеној 

кружници. Не могу одољети изазову да му кружиће не савијем око 

канџица и тако му направим постоље.  

             2.4. Како ћу оставити голуба без хране? Цртам му велик и 

разноврстан избор мрвица и сјеменки различитог поријекла, али увијек 

округле или дугуљасте. Можда му врста и облик хране дају облик 

тијелу и боју гласу.  

              2.5. Док оловка вуче благе пуне линије, као да је цијело вријеме 

прати топло гугутање. То је пјесма дубока и грлена, пјесма 

задовољства. То је пјесма која долази из дубине душе и срца и која се 

шири у концетричним круговима исто као кад бацимо каменчић у воду. 

Ништа ме више не испуни задовољством и миром као то једноставно 

гугутање, округло и пуно. 

             2.6. Док довршавам цртеж, пратим  пловидбу голуба над 

градским тргом. Лети бешумно раширених крила у кргу око споменика. 

То он и не лети, већ га носе невидљиве ваздушне струје. Спуста се 

лагано на сами његов врх. Стоји ту поносно као његов природни дио. 

Знатижељно посматра околину као да хоће да се увјери да ли неко 

ужива у његовој љепоти. 

              3.1. На крају довршавам цртеж - голуба смјестим у круг. То је 

његова природна средина. То је најбољи израз њега самога, његовог 

савршенства у облику и гласу, његове пуноће и задовољства.  Додам му 

у кљун маслинову гранчицу и симбол мира, спокоја, задовољства и 

савршенства је готов. 

                                    Композиција описа: 

 1. Увод – сусрет са предметом описа – први утисак  

      1.1. Магична љепота голуба 
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2. Главни дио – значајне појединости – мотиви (њихов облик,  

     величина, боја, функција, утисак који изазивају)  

     2.1. Глава – очи, гуша, кљун 

     2.2. Труп, крила и реп 

     2.3. Ножице као ваљкасти штапићи и канџице 

     2.4. Храна – мрвице и сјеменке 

     2.5. Гугутање – округло и пуно 

     2.6. Лет над тргом 

 3.Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

    3.1. Голуб као симбол 

    а) Језичка средства: Шта је све на голубу у облику лукова и кругова? 

(Глава, гуша, кљунић,  очи, крила, реп, ножице и кољена.) У каквом су 

односу испупчене и праве линије? (У  супротном односу.) Шта 

симболишу испупчене, а шта праве линије? (Испупчене линије  пуноћу и 

задовољство, а праве чврстину и оштрину.) Шта све симболише голуб 

у овоме  опису? (Пуноћу, задовољство, мир, спокој, савршенство.)  

7. Синтеза: Одговорити на питања: шта је описивање, које врсте описа 

према предмету    описивања имамо, које врсте описа имамо према 

односу аутора описа према предмету описа,  које врсте мотива у опису 

имамо према врсти чулних утисака и шта чини композицију   

дескриптивног текста! (Одговори на дата питања се налазе на 237. 

страници овога приручника.)  

 8. Домаћи задатак: Изабери један од датих предмета описа, пажљиво 

га посматрај, биљежи све    што запазиш појединим чулима, посебно 

дијелове предмета описа – њихову величину, облик,  боју, функцију, 

затим звук, мирис и укус уколико их имају. Запажања распореди у план 

описа, а затим по плану то искажи прво усмено, а потом и у писаној 

форми!  Теме: Мој (секин, брацин, дједов, бакин...) кућни љубимац 

(папагај, пас, мачак, коњ...) 

9. Преглед записа на табли: На табли исписати наслов и Композицију 

описа!  
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Наставна јединица: 

                 Опис  појединости из природе  

               (предмет, биљка,  животиња) 
Наставна тема: Описивање (дескрипција) 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: анализа правилности, тачности, љепоте и 

занимљивости писменог изражавања - анализа домаћих писмених 

задатака 

        б) Функционални: развијање способности  за сликовито, тачно, 

правилно, лијепо и интересантно изражавање мисли, осјећања и 

запажања 

         в) Васпитни: развијање љубави према природи (биљкама и 

животињама) и  способности запажања,  анализе и истраживања 

Тип часа: комбинацација  обнављања и вјежбања 

 Облик рада: комбинација индивидуалног, групног и  фронталног  

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура  изражавања, 6. разред, Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежницa уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред, ученички домаћи писмени  задаци 

 Наставне методе: комбинација дијалошке и  методе писаних радова  

                                     Структура часа  

1. Мотивација: На претходним часовима смо вјежбали опис предмета, 

биљке и животиње. Који смо предмет, биљку и животињу описивали? 

(Предмет – свијећа, биљка – бреза, животиња – голуб.) Како смо 

насловили те радове? (Срцем у свјетлост, Бреза на вјенчању, Голуб у 

кругу) Ви сте имали домаће писмене задатке да опишете по личном 

избору по један предмет,  биљку и животињу. Како су тачно гласили ти 

задаци?  

      а) Најдражи предмет (украс, сувенир, поклон...) у мојој соби 

(нашем стану, дједовој кући,  бакиној соби...) 

      б) Стара (млада) јабука (крушка, липа, шљива...) у нашем 

(дједовом, ујкином,   комшином...) дворишту (воћњаку, ливади...) 

      в) Мој (секин, брацин, дједов, бакин...) кућни љубимац (папагај, пас, 

мачак, коњ...)  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо анализирати како сте ви у вашим 

домаћим писменим задацима описивали предмет, биљку и животињу. 
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 3. Организација анализе: Одјељење подијелити у три групе! Групе ће 

изабрати по једног ученика чији ће домаћи писмени задатак 

анализирати и оцијенити, и то прва група опис предмета, друга група 

опис биљке, трећа група опис животиње. 

 4. Анализа: Један ученик чита рад који група анализира. Чланови грпе 

прате читање и биљеже своје опсервације, а затим међусобно 

усаглашавају ставове и оцјене на основу подсјетника Најчешће грешке 

у писаним саставима који се налази на 214. страници овога 

приручника.  

 5. Извјештај о анализи: По два ученик из сваке групе износе 

резултате анализе – први чита  домаћи писмени задатак, а други  

усаглашену анализу и оцјену групе. Остали ученици  и на  крају 

наставник износе своја запажања и оцјене. 

 6. Синтеза:  Одговорити на питања: шта је описивање, које врсте 

описа према предмету    описивања имамо, које врсте описа имамо 

према односу аутора описа према предмету описа,  које врсте мотива у 

опису имамо према врсти чулних утисака и шта чини композицију   

дескриптивног текста! (Одговори на дата питања се налазе на 237. 

страници овога приручника.)  

6. Домаћи задатак: На основу анализа домаћих писмених задатака које 

су извршене на овоме    часу сваки ученик ће код куће анализирати 

своје домаће писмене задатке. 

 

Наставна јединица: 

                         Опис простора -  ентеријера 
Наставна тема: Описивање (дескрипција)                

 Циљ часа: 

       а) Образовни: усмена вјежба правилног језичког изражавања 

       б) Функционални: развијање способности  за сликовито, тачно, 

правилн  лијепо и интересантно изражавање мисли, осјећања и 

запажања 

        в) Васпитни: развијање способности посматрања и запажањ 

Тип часа: комбинацација  обраде, обнављања и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред, Драго Радовановић и Раде Лаловић: 
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Биљежницa уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и текст узорка Три тајне  једне собе 

Наставне методе: комбинација текст, дијалошке  и методе писаних 

радова 

Број часова: 1 (један) 

 

                                     Структура часа 

 1. Мотивација: Које врсте описа имамо према предмету описа? (Опис 

предмета, биљке,  животиње, унутрашњег простора (ентеријер), 

спољашњег простора (екстеријер), предјела (пејзаж), појаве, човјека 

(портрет), радног поступка и психолошког стања.) Које смо врсте 

описа до сада вјежали? (Опис предмета, биљке и животиње.)  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо вјежбати опис унутрашњег 

простора (ентеријера) на тексту    узорка Три тајне једне собе. Наслов 

уписати на табли! 

 3.  Изражајно читање: Текст узорка Три тајне једне собе чита 

наставник. Посебно истаћи дијелове текста у којима се исказује 

субјективан став према ентеријеру! 

 4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања!  

5.  Провјера доживљаја: Због чега је мајка вољела собу у приземљу? 

(Због тога што је мајчин    цијели живот био везан за земљу, за тло и 

због тога што су те просторије биле отворене према дворишту, 

башти и врту.) Због чега мајка није вољела собе на спрату? (Због  тога 

што никога и ништа није вољела да гледа одозго, са висеине из птичије 

перспективе, ни  одоздо, из жабље перспективе, већ да све гледа као 

равно себи, оком у око,  и због тога што   су јој просторије на спрату 

личиле на чардак ни на небу ни на земљи.)  

 6. Анализа: 

    а) Композиција описа: О чему се говори у уводном дијелу описа? (О 

сусрету са предметом описа, о првом утиску.) О чему се говори у 

главном дијелу описа ( О значајним појединостима – мотивима – 

њиховом облику, величини, боји, функцији, утиску који  изазивају.) О 

чему се говори у завршном дијелу описа предмета? (О завршној слици –  

општем утиску.) Читати један по један пасус из описа и одговорити на 

питање о чему се    говори у датом пасусу и на тај начин доћи до плана 

описа! 
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                                 Три тајне једне собе 

                    (опис унутрашњег простора - ентеријер) 

          1.1. Испод цијеле очеве куће је приземље намијењено за оставу. 

Преграђено је на два дијела. У првом су били бадњеви, бачве и бурад; 

сандуци за брашно, кромпир и пасуљ, сталаже са флашама, теглама и 

кутијама. Други дио је био празан. Мајка га је често обилазила и 

тражила да се прво озида димњак, а потом да се омалтерише и 

постави под. Једног дана је снијела са спрата шпорет и радни сто за 

спремање хране, потом витрину са суђем па трпезаријски сто и 

столице.  

           2.1. Ми, којима је на спрату било љепше, свјетлије и височије, 

хтјели или не, морали смо силазити доље на доручак, ручак и вечеру. 

На наше негодовање мајка је одговарала да јој је ту све „на дохват 

руке“. У сусједној просторији су јој намирнице са храном, а само 

промијени папуче и већ је у дворишту, а одатле у врту. Преко 

дворишне ограде храни кокоши, псе и мачке. Двориште и врт су јој 

само продужена соба у којима проводи цијели дан радећи од првог 

зрака до мрклог мрака.  

           2.2. И ми смо се ту све више задржавали. Снијели смо са спрата 

један па други кауч, а потом и телевизор. Тако су се са спрата 

саселили у приземље не само шпајиз и кухиња, већ и трпезарија и 

дневни боравак. Све је то нашло мјеста у великој приземној 

просторији. И не само то, кроз прозор су нам вириле шљиве и јабуке из 

оближње баште, парадајизи и краставци из врта, јелика и бор из 

дворишта. Башта, врт и двориште нам се уселише у собу. 

           2.3.Мајка је почела спавати у тој просторији. Отац јој се 

придружио, а ми смо се тешка срца увече пели на спрат гунђајући да 

старци за себе увијек бирају најбоље. А њих је ту држала невидљива 

тајна веза са земљом, са земљом од које су живјели и за коју су 

живјели, са земљом на којој су чврсто стајали. Чинило ми се тада да 

сам открио тајну привлачности те просторије.  

           2.4. На прољеће је мајка у дворишту испод прозора собе, 

поставила сто и клупе. Ту смо прво пили кафу, а затим и ручавали. 

Прозор је постао шалтер кроз који се додаје кафа и ракија, суђе и 

храна. Соба се проширила у двориште које је постало трпезарија од 

раног прољећа до касне јесени. Тада сам открио и другу тајну ове собе. 
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Мајка није уопште вољела затворен простор па је зато собу отворила 

и проширила у двориште. 

           2.5. А онда, једног дана, док сам с прозора на спрату разговарао 

са мајком која је нешто  пословала  у дворишту – својој соби, открио 

сам и трећу тајну те необичне собе. „Сиђи одозго из тога кавеза ни на 

небу ни на земљи да те, док причамо, гледам људски у очи,“ позва ме 

мајка. Тако, дакле, спрат је за њу био „кавез ни на небу ни на зељи.“ И 

не само то, сметало јој је да људе гледа одозго из птичије, али  и 

одоздо из жабље перспективе, већ онако људски оком у око како је од 

Бога дато. 

           3.1. Мајке одавно нема, а њена чудна соба проширена на 

двориште и данас живи. Сваког дана ми је све ближа и дража. 

Осјећам како сам ту чврсто на земљи, свој на своме и како нисам 

заробљен у ономе „кавезу ни на небу ни на земљи“.  

                                   Композиција описа: 

 1. Увод – сусрет са предметом описа – први утисад  

     1.1. Соба у приземљу 

 2. Главни дио – значајне појединости – мотиви (њихов облик, величина,     

     боја, функција, утисак који изазивају)  

     2.1.Просторија у којој је „све на дохват руке” 

     2.2. Веза собе са двориштем,баштом и вртом 

     2.3.  Просторија повезана са земљом од које се живи  

     2.4. Соба се шири у двориште  

     2.5. Однос приземља и спрата  

3.Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

   3.1. Соба која живи 

    а) Језичка средства: Издвој персонификације из другог дијела  

главног дијела! (Тако су се са спрата саселили у приземље не само 

шпајиз и кухиња, већ и трпезарија и дневни боравак. Све је то нашло 

мјеста у великој приземној просторији. И не само то, кроз прозор су 

нам вириле шљиве и јабуке из оближње баште, парадајизи и краставци 

из врта, јелика и бор из дворишта. Башта, врт и двориште нам се 

уселише у собу.) С чиме је мајка упоредила просторије на спрату? (Са 

чардаком ни на небу ни на земљи.) 

7. Синтеза:  Одговорити на питања: шта је описивање, које врсте описа 

према предмету    описивања имамо, које врсте описа имамо према 

односу аутора описа према предмету описа, које врсте мотива у опису 
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имамо према врсти чулних утисака и шта чини композицију  

дескриптивног текста! (Одговори на дата питања се налазе на 237. 

страници овога приручника.)  

8. Домаћи задатак: Изабери једну од датих тема! Пажљиво посматрај 

простор, биљежи све    што запазиш појединим чулима, посебно 

дијелове предмета описа – њихову величину, облик, боју, функцију, 

затим звук, мирис и укус уколико их имају. Запажања распореди у план 

описа,  а затим по плану то искажи прво усмено, а потом и у писаној 

форми! Теме: У мојој (нашој, дједовој, бакиној...) соби (кући, стану, 

згради, тавану, подруму, гаражи, шупи...)  

9. Преглед записа на табли: На табли исписати наслов и Композицију 

описа! 

 

Наставна јединица: 

                       Опис простора - екстеријера 
Наставна тема: Описивање (дескрипција) 

 Циљ часа: 

       а) Образовни: усмена вјежба правилног језичког изражавања   

       б) Функционални: развијање способности  за сликовито, тачно, 

правилно, лијепо и интересантно изражавање мисли, осјећања и 

запажања 

           в) Васпитни: развијање способности посматрања и запажања 

Тип часа: комбинацација  обраде, обнављања и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред, Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежницa уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и текст узорка Дјело  неписменог архитекте 

 Наставне методе: комбинација текст, дијалошке  и методе писаних 

радова 

Број часова: 1 (један) 

                                      Структура часа   

1. Мотивација: Које врсте описа имамо према предмету описа? (Опис 

предмета,биљке, животиње, унутрашњег простора (ентеријер), 

спољашњег простора (екстеријер), предјела (пејзаж), појаве, човјека 

(портрет), радног поступка и психолошког стања.) Које смо врсте 
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описа до сада вјежали? (Опис предмета, биљке, животиње и 

ентеријера.)  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо вјежати опис спољашњег 

простора (екстеријера) на тексту узорка Дјело неписменог архитекте. 

Наслов уписати на табли!   

3 . Изражајно читање: Текст узорка Дјело неписменог архитекте чита 

наставник. Посебно истаћи дијелове текста у којима се    

исказује субјективан став према екстеријеру! 

 4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања! 

 5. Провјера доживљаја: У ком правцу се крећу ријека, планине и 

вјетрови? (У правцу југ и    сјевер.) У коме правцу је кућа орјентисана 

својом дужином? (У правцу југ и сјевер.) На којој   страни се налази 

улаз и највећи број прозора? (На источној.) Због чега кућа има највише    

прозора на источној страни? (Због сунца, његове свјетлости и 

топлоте.) Како кућа дјелује у  односу на пејзаж? (Дјелује као дио 

пејзажа.) 

6. Анализа: 

    а) Композиција описа: О чему се говори у уводном дијелу описа? (О 

сусрету са  предметом описа, о првом утиску.) О чему се говори у 

главном дијелу описа ( О значајним појединостима – мотивима – 

њиховом облику, величини, боји, функцији, утиску који  изазивају.) О 

чему се говори у завршном дијелу описа? (О завршној слици –  општем  

утиску.) Читати један по један пасус из описа и одговорити на питање о 

чему се   говори у датом пасусу и на тај начин доћи до плана описа! 

                            Дјело неписменог архитекте 

                   (опис спољашњег простора - екстеријер) 

             1.1. Плаховита и запјењена пробија се Пива са југа на сјевер 

између планинских масива Дурмитора на десној и Маглића на лијевој 

страни. У њеном кориту непрестано се боре само два вјетра – југо и 

сјевер. И вјетрови као и цијели пејзаж (ливаде, шуме, брегови и 

планине) прате ток ријеке са југа на сјевер. Тако је удесила воља 

творца неба и земље. На лијевој благо заталасаној обали смјестило се 

очево село. Прати ток ријеке на посљедњем километру прије њеног 

ушћа у Дрину. Од свих кућа у селу очева се спустила најближе ријеци.  
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             2.1. 

Грађена је 

мишљу, вољом и 

рукама мог оца и 

мајке. Неписмени 

неимари љубављу 

градили дом себи, 

својој дјеци и 

пријатељима. 

Ништа нису 

знали из мудрих 

књига о 

просторном 

уређењу, 

архитектури и 

грађевинарству. 

Ипак  су кућу 

орјентисали да дужином прати ток ријеке и кретање планина, а да 

краћим странама, ширином,  што мање буде изложена ударима 

вјетрова – сјевера и југа. 

             2.2. Главним улазом и већином прозора окренута је према 

истоку, према сунцу, његовој свјетлости и топлоти. На западу нема 

ни једног јединог прозора, само излазна врата за не дај, Боже, 

бјежања у невољи. Тако кућа ничим не ремети кретање у природи 

одређено Божијом вољом. 

             2.3. Приземље са улазним вратима и два прозора дуго је 

дванаест корака. (То им је била једина мјера.) Зидови од камених 

блокова дјелују стамено као чврст ослонац спрату. Западна страна, 

пратећи успон терена,  укупана је у стрмину. То цијелој грађевини даје 

чвршћу основу, повећава њену везаност са тлом па изгледа као да 

природно израста из њега.  

             2.4. Спрат бијелом фасадом и прозорима распоређеним по 

један са југа и сјевера (оставити што мање отвореног простора за 

удар вјетрова) и три на источној страни (отворити што више 

унутрашњи простор свјетлости и топлоти сунца) дјелује лако и 

разруђено. Прозори су постављени на истој висини и на једнаким 
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размацима, вјероватно су и то мјерили корацима, што појачава 

утисак равнотеже и склада.  

             2.5. Кров је на двије воде. Дјелује као полусавијена ластавичија 

крила што цијелој грађевини даје лакоћу и прати кретање земљишта, 

ријеке и вјетрова. На средини је димњак као војник на осматрачници. 

Он нас први обрадује када се из свијета враћамо кући и посљедњи нам 

димом махне када тужни одлазимо. 

             3.1. Тако су отац и мајка без икаквих пројеката, чак и без 

најобичније скице градили кућу по вољи природе, ничим јој не пркосећи, 

а у свему је поштујући. Они су од природе (од земље, шуме и воде) не 

само живјели, него и учили. Зато та куће и дјелује као дио пејзажа а не 

човјекових руку.  

                                  Композиција описа: 

 1. Увод – сусрет са предметом описа – први утисад  

     1.1. Мјесто куће у селу 

2. Главни дио – значајне појединости – мотиви (њихов облик,  

        величина, боја,  функција, утисак који изазивају)  

    2.1. Положај куће  

    2.2. Орјентација куће у простору 

    2.3. Приземље од камена  

    2.4. Спрат са бијелом фасадом и прозорима 

    2.5. Кров са димњаком  

 3.Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

    3.1. Кућа као дио пејзажа  

    а) Језичка средства: Како зовемо и чему доприносе сљедећа језичка 

средства: кућа је  грађена љубављу, кућа прати ток ријеке, думњак нас 

дочекује, испраћа нас и димом нам   маше на поздрав? 

(Персонификација, доприноси исказивању емотивног односа према  

кући.) С чим је упоређен кров, а с чиме димњак? (Кров са раширеним 

крилима ласте, а димњак са војником на осматрачници. 

7. Синтеза:  Одговорити на питања: шта је описивање, које врсте описа 

према предмету    описивања имамо, које врсте описа имамо према 

односу аутора описа према предмету описа,  које врсте мотива у опису 

имамо према врсти чулних утисака и шта чини композицију   

дескриптивног текста! (Одговори на дата питања се налазе на 236. 

страници овога приручника.) 
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 8. Домаћи задатак: Изабери једну од датих тема! Пажљиво посматрај 

простор, биљежи све    што запазиш појединим чулима, посебно 

дијелове предмета описа – њихову величину, облик,  боју, функцију, 

затим звук, мирис и укус уколико их имају. Запажања распореди у план 

описа,  а затим по плану то искажи прво усмено, а потом и у писаној 

форми! Теме: Испред моје (бакине, дједове, ујкине, старе, нове, 

напуштене...) куће (зграде,  викендице, школе...) 

9. Преглед записа на табли: На табли исписати наслов и Композицију 

описа! 

 

Наставна јединица: 

                            Опис простора -   пејзажа 

  
Наставна тема: Описивање 

(дескрипција) 

Циљ часа: 
      а) Образовни: вјежба 

правилног језичког 

изражавања на узорку 

      б) Функционални: 

развијање способности  за 

сликовито, тачно, правилно,  

лијепо и интересантно 

изражавање мисли, осјећања 

и запажања 

        в) Васпитни: развијање 

љубави према природи и 

способности посматрања и 

запажања 

Тип часа: комбинацација  обраде, обнављања и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

 Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред; Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежницa уз  уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и текст узорка Ни на небу  ни на земљи 
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Наставне методе: комбинација текст, дијалошке  и методе писаних 

радова 

Број часова: 1 (један) 

                                     Структура часа 

1. Мотивација: Пејзаж је предио или  крај, фотографија, слика или 

опис  предјела или краја. Који је предио  (шума, ливада, планина, 

ријека...) на вас  оставио најјачи утисак и због чега?  Три-четири 

ученика казују и образлажу свој избор.  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо на узорку Ни на небу ни на земљи  

вјежбати    опис пејзажа.  

3. Изражајно читање: Текст узорка Ни на небу ни на земљи чита 

наставник 

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања! 

5. Провјера доживљаја: Изабери пасус који је на тебе оставио 

најснажнији утисак и образложи  због чега! Два-три ученика читају и 

образлажу свој избор. 

 6. Анализа: 

    а) Композиција описа: О чему се говори у уводном дијелу описа? (О 

сусрету са предметом описа, о првом утиску.) О чему се говори у 

главном дијелу описа ( О значајним појединостима – мотивима – 

њиховом облику, величини, боји, функцији, утиску који  изазивају.) О 

чему се говори у завршном дијелу описа предмета? (О завршној слици –   

општем утиску.) Читати један по један пасус из описа и одговорити на 

питање о чему се  говори у датом пасусу и на тај начин доћи до плана 

описа! 

                                  Ни на небу ни на земљи 

                                         (опис пејзажа) 

           1.1. Студенац није ни вјетар, ни извор, ни камен. То је једна 

ливада на лијевој обали ријеке Пиве, на самом њеном сусрету са Таром 

и загрљајем са њом у Дрини. Испружила се у тишини колико је дуга и 

широка. Доље је мами пријатна свјежина ријеке, а горе је изазива  

стамени вијенац планине Вучево. Десну и лијеву страну јој чувају 

шумовите благе косе Подова и Паљевина.  

          2.1. Одатле поглед прати плаву пантљику Таре која несташно 

вијуга и нестаје међу бреговима и модру траку Пиве која се 

заталасана губи у уском кањону. Бијеле пруге путева као нацртане 
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слиједе токове ријека. Десно се раширили пашњаци планине Вукуше, 

лијево ливаде журе на брдо Соко, а у средини штрчи врх Градине као 

вјечно будна осматрачница. Тешко ћете наћи мјесто над којим бдије 

више планина и ријека.    

         2.2. Ливада има благи нагиб па не знаш да ли се спушта према 

ријеци или се пење према планини. Средина равна као длан, а са страна 

двије дуге вале испружиле се у хладу шума. Оне цијелој ливади дају 

тајновитост и човјеку могућност да се склони и тихује у неком 

усамљеном кутку. 

         2.3. Ту се некада сијао јечам, раж, зоб и просо; била хељдишта, 

кромпиришта, купусишта и вртишта; а данас је све само ливада 

прострта као зачарани тепих шумских вила. Траве и цвјетови у хиљаде 

облика и боја уплетени су невидљивим концима у тај чаробни ћилим. У 

носу осјетиш како тај ћилим дише и мирише. 

         2.4. Дрвеће је ријетко, раштркано по цијелој ливади, остављено 

ту ради хлада љети за вријеме пољских радова. Двије-три липе су 

сачуване да би јун напуниле мирисом. Три-четири јасена од сјекире је 

спасио господствени стас и пријатан хлад. Пет-шест крушака јесени 

донесу укусне сочне плодове и раскошну игру боја својих листова од 

златно и румено жуте преко црвенкасте и пламеноцрвене до бакрене. 

Једна дивља трешња и двије јабуке дивљаке подсјећају и именом и 

укусом на поријекло ливаде отете људском руком од дивљине. 

         2.5. Ћути Студенац уљуљкан и успаван у наручју шума, ријека и 

планина. У сну му сочни мириси трава и безименог цвијећа, и радосна 

пјесма зрикаваца, и дубоко задовољно гукање голуба, и мужевна рика 

срндаћа, и поносни кликтаји орлова. Дјетлић му равномјерним 

ударцима кљуна о стабло мјери вријеме сна. Нема тог композитора 

који би компоновао љепшу успаванку.               

         3.1. Овдје се увијек осјећа вјетрић. Свеједно да ли долази с 

планина или с ријека он увијек доноси свјежину, свјежину од које се 

тијело пријатно најежи и постаје лако као и тај повјетарац. Покрети 

постану чили и брзи па осјећаш као да лебдиш на неком чаробном 

ћилиму између неба и земље. По тој пријатној свјежини која те овдје 

испуњава Студенац се студенцом зове, свједно што не знаш да ли та 

пријатна језа долази од вјетрића, планина, ријека, тишине или мириса. 

                                  Композиција описа: 

 1. Увод – сусрет са предметом описа – први утисак  
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      1.1. Студенац на обали Пиве у подножју Вучева  

 2. Главни дио – значајне појединости – мотиви (њихов облик, величина,  

     боја,  функција, утисак који изазивају)  

     2.1.Поглед са Студенца  

     2.2. Положај ливаде 

     2.3. Траве и цвјетови у чаробном ћилиму 

     2.4. Дрвеће и воће  

     2.5. Успаванка  

 3.Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

     3.1. Пријатна свјежина 

б) Чулни утисци: Околину човјек упознаје помоћу својих чула. Утиске 

које нам чула преносе називамо: визуелни (запажамо их чулом  вида - 

оком), акустични (запажамо их чулом слуха- ухом), олфакторни 

(запажамо их чулом мириса – носом), тактилни (запажамо их чулом 

додира  - кожом) и густативни (запажамо их чулом укуса – језиком). 

Одјељење подијелити у седам група и свакој групи дати по један пасус 

из текста узорка са задатком да одреди  којим су чулом запажени 

поједини мотиви. По један ученик из сваке групе чита задати пасус и 

одређује којим су чулом запажени поједини мотиви. На крају 

закључити да су у опис  ливаде укључена сва човјекова чула.   

в) Језичка средства: Одјељење подијелити у  седам група и свакој групи 

дати по један пасус из  текста узорка са задатком да из њега издвоје 

персонификације. По један ученик из сваке  групе чита  издвојене 

персонификације и одређује чему су и које особине бића дате. На крају  

закључити да је за аутора текста ливада жива да се спушта, жури, 

спава, сања, дише...  

7. Синтеза: Одговорити на питања: шта је описивање, које врсте описа 

према предмету  описивања имамо, које врсте описа имамо према 

односу аутора описа према предмету описа, које врсте мотива у опису 

имамо према врсти чулних утисака и шта чини композицију  

дескриптивног текста! (Одговори на дата питања се налазе на 237. 

страници овога приручника.)  

8. Домаћи задатак: Изабери један од датих пејзажа пажљиво га 

посматрај, биљежи све   што запазиш појединим чулима, посебно 

дијелове предмета описа – њихову величину, облик,  боју, функцију, 

затим звук, мирис и укус уколико их имају. Запажања распореди у план 

описа,  а затим по плану то искажи прво усмено, а потом и у писаној 
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форми! Теме:  Љепота једне шуме (ријеке, планине, потока, извора, 

села, брда...) 

9. Преглед записа на табли: На табли исписати наслов и Композицију 

описа!   

                           

Наставна јединица: 

                                           Опис појаве 
Наставна тема: 
Описивање (дескрипција) 

 Циљ часа: 

       а) Образовни: 

вјежба правилног 

језичког изражавања на 

узорку 

        б) Функционални: 

развијање способности  

за сликовито, тачно, 

правилно, лијепо и 

интересантно 

изражавање мисли, 

осјећања и запажања 

          в) Васпитни: 

развијање љубави према 

природи и способности 

посматрања и  запажања 

 Тип часа: комбинацација  обраде, обнављања и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

  Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик 

и култура  изражавања, 6. разред; Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежницa уз  уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и текст узорка Јутро на  ријеци 

Наставне методе: комбинација текст, дијалошке  и методе писаних 

радова 

Број часова: 1 (један) 

                                       Структура часа 
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1. Мотивација: Шта су појаве? (Појаве су све оно што се јавља у 

природи изван воље човјека.) Наведи неке појаве! (Јутро, подне,  вече, 

излазак и залазак сунца, вјетар, киша, снијег... 

 2. Истицање циља часа: Данас ћемо на узорку Јутро на ријеци 

вјежбати    опис појаве.  

3. Изражајно читање: Текст узорка Јутро на ријеци чита наставник. 

Посебно истаћи дијелове текста у  којима се исказује субјективан став 

према појави!  

4. Психолошка пауза: Оставити минут   времена да ученици среде 

утиске послије  читања! 

 5. Провјера доживљаја: Изабери пасус који је   на тебе оставио 

најснажнији утисак и образложи због чега! Два - три ученика  читају и 

образлажу свој избор. 

 6. Анализа: 

    а) Композиција описа: О чему се говори у уводном дијелу описа? (О 

сусрету са  предметом описа, о првом утиску.) О чему се говори у 

главном дијелу описа ( О значајним појединостима – мотивима – 

њиховом облику, величини, боји, функцији, утиску који  изазивају.) О 

чему се говори у завршном дијелу описа предмета? (О завршној слици –  

општем утиску.) Читати један по један пасус из описа и одговорити на 

питање о чему се  говори у датом пасусу и на тај начин доћи до плана 

описа! 

                                          Јутро на ријеци 

                                            (опис појаве) 

          1.1. Дубоко доље у стрмом кањону између високих планина чује се 

ријека. Што јој се више примичем, њен шум постаје све јачи и 

изазовнији. Ено је како се горе, уклијештена у каменитим тјесанцима, 

бијесно пропиње и пјени уз снажну буку, а овдје, у проширењу, се мазно 

разлива уз пријатан жубор.  

          2.1. Полако се раздањује. На ведром небу блиједи мјесец и гасе се 

звијезде. Већ се јасно распознаје камење у ријеци и оно тамно обрасло 

маховином и оно бијело испрано водом. Лака измаглица изнад воде 

постаје све рјеђа и лакша. Пријатна свјежина воде и јутра нагло буди 

сва чула.  

         2.2. Тамо, иза планинских врхова на истоку, запалило се небо. 

Пожар се шири и пламени језици постају све дужи. Црвенило неба се 

огледа у мирној површини воде. Тај пожар се полако улива у човјека и 



260 
 

грије га изнутра у овом прохладном јутру. Одједном се појави сунце и 

окупа планинске врхове благом мљечном свјетлошћу.   

         2.3. Свјетлост се постепено спушта низ камените врхове и густе 

шуме и на крају обасја глатку површину воде која сину као огледало и 

засјени очи. Бљесну бјелином опрани пијесак на обали. Продријеше 

сунчеви зраци кроз воду и заблисташе камене плоче и бјелуци на самоме 

дну. Рибе као тамне сјенке стреловито и бешумно јуре од камена до 

камена.  

         2.4. Лагани повјетарац струји коритом ријеке. Не чујеш га, само 

осјетиш његову пријатну свјежину на лицу. Несташно њише зелене 

косе врба у којима се искре бисерне капи росе. Спушта се на глатку 

површину воде и везе на њој лагану мрежу. Носи са собом зелене 

мирисе врба и водене маховине. 

         2.5. Пробуди се и оркестар птица у крошњама дрвећа. Унијеше 

оне у јутро радост пјесме и игре. Слијећу на камење што вири из воде 

и кљуновима претражују лишајеве и маховину на њему. Појавише се и 

разнобојни лептири и ројеви мушица. Из воде се бацакају рибе на 

неопрезне мушице. Изненада бљесну сјајем пераја и муњевито нестану 

у дубини воде. 

         3.1. Јутро је пробудило живот и снагу у свему. Тече оно заједно са 

водом у дан окупан свјетлошћу. Вода и свјетлост су заиста извор 

живота и његове снаге, а он почиње сваког јутра да се изнова буди. 

                                           Композиција описа: 

  1. Увод – сусрет са предметом описа – први утисак  

       1.1. Ријека у кањону 

 2. Главни дио – значајне појединости – мотиви (њихов облик,  

     величина, боја,  функција, утисак који изазивају)  

     2.1. Раздањивање  

     2.2. Рађање сунца 

     2.3. Свјетлост на води 

     2.4. Лагани повјетарац 

     2.5. Птице, лептири, инсекти 

3.Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

   3.1. Јутро – буђење живота 

б) Чулни утисци: Обновити врсте чулних утисака! (Визуелни - 

запажамо их чулом  вида – оком, акустични - запажамо их чулом слуха 

-   ухом, олфакторни - запажамо их чулом мириса – носом, тактилни - 
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запажамо их чулом додира  - кожом и густативни - запажамо их 

чулом   укуса – језиком.)  Одјељење подијелити у седам група и свакој 

групи дати по један пасус из текста узорка са задатком да одреди  којим 

су чулом запажени поједини мотиви. По један ученик из сваке групе 

чита задати пасус  и одређује којим су чулом запажени поједини  

мотиви. На крају закључити да су у опис појаве укључена сва човјекова 

чула.   

в) Језичка средства: Одјељење подијелити у  седам група и свакој дати 

по један пасус из текста узорка са задатком да из њега издвоје 

доминантно језичко средство (епитет, персонификација, компарација, 

ономатопеја и хипербола) образложи  његову функцију. По један 

ученик из сваке групе чита  издвојена језичка средства и образлаже 

њихову функцију. 

7. Синтеза: Одговорити на питања: шта је описивање, које врсте описа 

према предмету    описивања имамо, које врсте описа имамо према 

односу аутора описа према предмету описа, које врсте мотива у опису 

имамо према врсти чулних утисака и шта чини композицију   

дескриптивног текста! (Одговори на дата питања се налазе на 236. 

страници овога приручника.) 

 8. Домаћи задатак: Изабери једну од датих појава пажљиво је 

посматрај, биљежи све    што запазиш појединим чулима, посебно 

дијелове предмета описа – њихову величину, облик,  боју, функцију, 

затим звук, мирис и укус уколико их имају. Запажања распореди у план 

описа,  а затим по плану то искажи прво усмено, а потом и у писаној 

форми!  Теме:  Јутро (подне, вече, вјетар, киша, снијег...) у шуми 

(воћњаку, мојој улици, градском парку...)  

9. Преглед записа на табли: На табли исписати наслов и Композицију 

описа!  

Наставна јединица:  

Опис простора (ентеријер, екстеријер, пејзаж) и   

                                      појаве 
Наставна тема: Описивање (дескрипција) 

 Циљ часа: 

     а) Образовни: анализа правилности, тачности, љепоте и 

занимљивости писменог изражавања - анализа домаћих писмених 

задатака 
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      б) Функционални: развијање способности  за сликовито, тачно, 

правилно,  лијепо и интересантно изражавање мисли, осјећања и 

запажања 

        в) Васпитни: развијање   способности запажања,  анализе и 

истраживања 

Тип часа: комбинацација  обнављања и вјежбања 

Облик рада: комбинација индивидуалног, групног и  фронталног  

Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура  изражавања, 6. разред, Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежницa уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред, ученички домаћи писмени  задаци 

Наставне методе: комбинација дијалошке и  методе писаних радова  

Број часова: 1 (један) 

                                       Структура часа  

1. Мотивација: На претходним часовима смо вјежбали описивање 

ентеријера, екстеријера, пејзажа и појаве. Шта су биле теме тих описа? 

(Соба у дворишту – ентеријер, Дјело неписменог архитекте – 

екстеријер, Ни на небу ни на земљи – пејзаж, Јутро на ријеци – појава.) 

Ви сте имали домаће писмене задатке да опишете по личном избору 

један  ентеријер, екстеријер, пејзаж и појаву. Како су тачно гласили ти 

задаци?  

      а) У мојој (нашој, дједовој, бакиној...) соби (кући, стану, згради, 

тавану, подруму, гаражи,  шупи...) 

       б) Испред моје (бакине, дједове, ујкине, старе, нове, напуштене...) 

куће (зграде,   викендице, школе...) 

       в) Љепота једне шуме (ријеке, планине, потока, извора, села, 

брда...) 

       г) Јутро (подне, вече, вјетар, киша, снијег...) у шуми (воћњаку, 

мојој улици, градском   парку...) 

 2. Истицање циља часа: Данас ћемо анализирати како сте ви у вашим 

домаћим писменим задацима описивали ентеријер, екстеријер, пејзаж и 

појаву. 

 3. Организација анализе: Одјељење подијелити у четири групе! 

Групе ће изабрати по једног   ученика чији ће домаћи писмени задатак 

анализирати и оцијенити, и то прва група опис ентријера, друга опис 

екстеријера, трећа опис пејзажа и четврта опис појаве. 
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 4. Анализа: Један ученик чита рад који група анализира. Чланови грпе 

прате читање и биљеже своје опсервације, а затим међусобно 

усаглашавају ставове и оцјене на основу подсјетника Најчешће грешке 

у писаним саставима који се налази на 214. страници овога 

приручника.  

5. Извјештај о анализи: По два ученик из сваке групе износе резултате 

анализе – први чита домаћи писмени задатак, а други  усаглашену 

анализу и оцјену групе. Остали ученици  и на  крају наставник износе 

своја запажања и оцјене. 

 6. Синтеза:  Одговорити на питања: шта је описивање, које врсте 

описа према предмету    описивања имамо, које врсте описа имамо 

према односу аутора описа према предмету описа,   које врсте мотива у 

опису имамо према врсти чулних утисака и шта чини композицију   

дескриптивног текста! (Одговори на дата питања се налазе на 237. 

страници овога приручника.) 

6. Домаћи задатак: На основу анализа домаћих писмених задатака које 

су извршене часу сваки ученик ће код куће анализирати своје домаће 

писмене задатке. 

7. Преглед записа на табли: На табли исписати наслов  свих тема које 

су рађене на часу! 

 

Наставна јединица:  

                Трећи школски писмени задатак 
Наставна тема: Описивање (дескрипција) 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: провјера степена усвојености правила описивања 

       б) Функционални: развијање способности  за сликовито, тачно, 

правилно,  лијепо и интересантно изражавање мисли, осјећања и 

запажања 

         в) Васпитни: развијање смисла за правилно и лијепо казивање 

Тип часа: комбинацација  провјере, обнављања и вјежбања 

 Облик рада: комбинација  индивидуалног и фронталног 

 Наставна средства: Трећи школски писмени задатак (ученички 

радови) 

  Наставне методе: комбинација  методе писаних радова, текст и 

дијалошке методе 
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Број часова: 3 (три)  

                                      Структура часа 

 1. Мотивација: Ми смо на седам часова вјежбали описивање 

предмета, биљака, животиња, ентеријера, екстеријера, пејзажа и појаве. 

Данас ћемо школским писменим задатком провјерити колико сте 

научили да правилно и лијепо описујете простор и појединости у њему. 

2. Истицање циља часа: На табли пишемо Трећи школски писмени 

задатак рађен...  Одјељење подијелимо на седам група и групама дамо 

сљедеће задатке:   

 1. група: Најдражи предмет (украс, сувенир, поклон...) у мојој соби    

     (нашем стану,  дједовој кући, бакиној соби...)  

2. група: Стара (млада) јабука (крушка, липа, шљива...) у нашем  

дједовом, ујкином,   комшином...) дворишту (воћњаку, ливади...)  

3. група: Мој (секин, брацин, дједов, бакин...) кућни љубимац    

(папагај, пас, мачак, коњ...)  

4. група: У мојој (нашој, дједовој, бакиној...) соби (кући, стану,     

згради, тавану, подруму, гаражи,  шупи...) 

 5. група: Испред моје (бакине, дједове, ујкине, старе, нове,  

напуштене...) куће (зграде,  викендице, школе...)  

1. група:  Љепота једне шуме (ријеке, планине, потока, извора,  

села, брда...)  

2. група: Јутро (подне, вече, вјетар, киша, снијег...) у шуми  

(воћњаку, мојој улици,  градском  парку...)  

3. Рад на задатку: Ученици самостално раде задатке, наставник их 

обилази, подстиче да се  потпуно ангажују у раду, помаже оне који се 

теже сналазе, указује на најуочљивије  грешке (правилно обликовање 

слова, употреба великог слова, састављено и растављено  писање 

ријечи...)   

4. Преглед задатка: По завршетку писања ученике позвати да још 

једном пажљиво прочитају   свој рад и отклоне уочене грешке!  

5. Преглед записа на табли: На табли исписаи све теме које су задате 

ученицима! 

НАПОМЕНА:   
а) На другом часу извршити Колективни исправак трећег школског 

писменог задатка! Грешке у писменим задацима ученика груписати 

према прегледу Најчешће грешке у писаним саставима (страна 214.  

овога приручника)  и навести примјере из ученичких радова! 
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б) На трећем часу извршити Индивидуални исправак трећег школског 

писменог задатка! Ученици  уз помоћ наставника и на основу 

Коректорских знакова (страна 218. овога приручника) врше исправке 

радова! 

 

Наставна јединица: 

                           Опис радног поступка 
Наставна тема: Описивање (дескрипција) 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: вјежба на узорку правилног језичког изражавања 

       б) Функционални: развијање способности  за сликовито, тачно, 

правилно,  лијепо и интересантно изражавање мисли, осјећања и 

запажања 

         в) Васпитни: развијање љубави према члановима породице и 

способности посматрања и запажања 

Тип часа: комбинацација  обраде, обнављања и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура изражавања, 6. разред, Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежницa уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разреди текст узорка Брацо гледа цртани 

Наставне методе: комбинација текст, дијалошке  и методе писаних 

радова 

Број часова: 1 (један) 

                                    Структура часа 

 1. Мотивација: Које филмове дјеца највише воле? (Цртане.) Који 

цртани филм највише волите? Због чега баш тај цртани највише 

волите? Два–три ученика казују и образлажу свој избор.  

2. Истицање циља часа: Гледање цртаног филма на први поглед није 

никаква радња, али ако пажљиво посматрамо дијете док гледа цртани 

филм, примијетићемо цијели низ покрета и промјена у изразу лица које 

прате радњу филма. Данас ћемо вјежбати опис радног поступка на 

узорку Брацо гледа цртани.  

3. Изражајно читање: Текст узорка Брацо гледа цртани чита 

наставник. Посебно истаћи дијелове текста у којима се приказује 

дјечаков доживљај филма! 
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 4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања! 

 5. Провјера доживљаја: Изабери пасус који је на тебе оставио 

најснажнији утисак и образложи  због чега! Два- три ученика читају и 

образлажу свој избор. 

 6. Анализа: 

 а) Композиција описа: Читати један по један пасус  из описа и 

одговорити на питање о чему се  говори у датом пасусу и на тај начин 

доћи до  плана описа, а потом закључити о чему се  говори у уводном, 

главном и завршном дијелу! (У уводном  дијелу    о  сусрету са ликом – 

социолошка и физичка карактеризација, у главном  дијелу о мотивима 

– поступцима  и особинама  – духовна карактеризација, у завршном 

дијелу о завршној слици – општем утиску.) 

                                 Брацо гледа цртани 

                               (опис радног поступка) 

            1.1. Мој брацо има само пет година. Најмлађи је члан породице. 

Окружен је љубављу и пажњом. Сви се брину о њему и у свему му 

угађају. Пазе га као мало воде на длану, као очи своје. 

             1.2. Све око себе осваја на први поглед широким осмијехом и 

крупним зачуђеним окицама. Оштра му косица накостријешена као 

бодље у јежића. Ситан је и мршав, а брз и окретан као зврк. Стално је 

у покрету. 

           2.1. Једино се смири на истом мјесту када почне цртани. Док 

чује музичку најаву филма, дојури однекуд као вјетром ношен и смјести 

се испред телевизора. Подвије ножице, лактиће наслони на кољенца, а 

главицу смјести у раширене шачице. Појача тон до краја и почне да се 

њише у ритму филмске музике. Сав се претвори у око и ухо. Тада почне 

његово путовање са јунацима филма. 

           2.2. Чим радња постане узбудљива, он скупи рамена и чврсто 

стегне песнице тако да му ручице помодре. Крв му букне у лице и 

бијели пјегави обрашчићи се зарумене као јабуке. Зубићима толико 

загризе уснице да побијеле. Кољенца скупи и сав се напрегне као 

струна. Изгледа као да ће сваког тренутка скочити и умијешати се у 

разрјешење сукоба. 

           2.3. Радња филма се мало смири, а он дубоко одахне и опусти се. 

У очекивању нови узбуђења почне грицкати ноктиће, један по један, све 
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брже и нервозније. Врти се у мјесту и њише у појасу. Тачно зна када ће 

се његови јунаци наћи пред новим изазовима. 

           2.4. Када побиједе његови миљеници, осмијех развуче од увцета 

до увцета. Лице му обасја чудесна свјетлост радости. У плаве окице се 

усели необичан сјај. Ознојеним ручицама задовољно трља кољенца.  

           2.5. Филм је завршен. Брацо одахне као послије напорна посла. 

Лице му се уозбиљи. Лака сјенка туге сједне на капке. Жао му је што је 

све тако кратко трајало.  

           3.1. Но, туга брзо мине и он скочи лак као перо. Тихо се ишуња из 

стана да га ко не би примијетио и зауставио, а затим се као вихор 

сјури низ степенице. Ено га већ у дворишту. Јури између дрвећа и 

витла мачем, дрвеним штапом. Опонаша јунаке из цртаног и то само 

оне храбре, часне и племените. Тако он уз цртане филмове и игру 

расте у честита дјечака. 

                                       Композиција описа: 

1. Увод – сусрет са ликом – социолошка и физичка карактеризација 

    1.1. Најмлађи члан породице – социолошка карактеризација 

    1.2. Ситан и мршав – физичка карактеризација 

 2. Главни дио – мотиви (поступци и особине ) – духовна  

     карактеризација 

     2.1. Путовање са јунацима филма 

     2.2. Доживљај драматичних ситуација на филму  

     2.3. Ишчекивање преокрета 

     2.4. Радост због позитивног расплета 

     2.5. Туга због краја филма 

 3.Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

    3.1. Одрастање уз цртани и игру 

    а) Језичка средства: Свој лични однос према неком или нечем често 

исказујемо  деминутивима (умањеницама)  и хипокористицима 

(ријечима одмила). На тај начин истичемо да нам је нешто симпатично, 

драго, мило. Подвуци једном цртом све хипокористике и деминутиве у  

тексту  и напиши каква је њихова  функција! (Деминутиви и 

хипокористици су  подвучени  једном цртом  у  тексту. Њихова   

функција је да искажу лични однос аутора према  предмету описа.) 

Подвуци све компарације у тексту двјема линијама, уочи у њима 

предмет који се пореди,  предмет са којим се пореди и заједничку 

особину и закључи чему служи компарација!  (Компарације подвучене 
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двјема линијама. Компарација служи да би одређене особине приказали 

што сликовитије и конкретније.)  

7. Синтеза: Одговорити на питања: шта је описивање, које врсте описа 

према предмету   описивања имамо, које врсте описа имамо према 

односу аутора описа према предмету описа, које врсте мотива у опису 

имамо према врсти чулних утисака и шта чини композицију   

дескриптивног текста! (Одговори на дата питања се налазе на 237. 

страници овога приручника.) 

 8. Домаћи задатак: Изабери један од датих предмета описа, пажљиво 

га посматрај, биљежи све    што запазиш, своја запажања распореди у 

план описа,  а затим по плану то искажи прво усмено, а потом и у 

писаној форми! Теме: Мама спрема ручак (се шминка, његује цвијеће, 

пије кафу, сређује стан...) Тата чита новине (поправља ауто, уређује 

двориште, цијепа дрва...) Сека пише задаћу (чита лектиру, игра се 

луткама, помаже мами...)  

9. Преглед записа на табли: На табли исписати наслов и Композицију 

описа! 

 

Наставна јединица: 

                              Опис особе у покрету  
Наставна тема: Описивање (дескрипција) 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: вјежба на узорку правилног језичког изражавања 

       б) Функционални: развијање способности  за сликовито, тачно, 

правилно,  лијепо и интересантно изражавање мисли, осјећања и 

запажања 

         в) Васпитни: развијање способности посматрања и запажања 

Тип часа: комбинацација  обраде, обнављања и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

Наставна средства: Милош Ковачевић и Бранко Савић: Српски језик и 

култура  изражавања, 6. разред, Драго Радовановић и Раде Лаловић: 

Биљежницa уз   уџбеник Српски језик и култура изражавања за 6. 

разред и текст узорка Живко Чигра из шестог један разреда 

Наставне методе: комбинација текст, дијалошке  и методе писаних 

радова 

Број часова: 1 (један) 
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                                   Структура часа  

1. Мотивација: На једном о претходних часова описивали смо радни 

поступак. Који смо радни поступак описивали? (Гледање цртаног 

филма.) Којој особи смо приписали тај радни поступак? (Браци.) Шта 

смо имали за домаћи задатак? (Мама спрема ручак (се шминка, његује 

цвијеће, пије кафу, сређује стан...) Тата чита новине (поправља ауто, 

уређује двориште, цијепа дрва...) Сека пише задаћу (чита лектиру, 

игра се луткама, помаже мами...) Један ученик чита свој опис и два-

три ученика исказују своје утиске о раду.  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо вјежбати опис особе у покрету. 

То ћемо урадити на тексту узорку Живко Чигра из шестог један 

разреда. Наслов исписати на табли! 

 3. Изражајно читање: Текст узорка чита наставник. Посебно истаћи 

дијелове текста у којима се исказује динамичност Живковог лика! 

 4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања!  

5. Провјера доживљаја: Изабери пасус који је на тебе оставио 

најснажнији утисак и образложи  због чега! Два-три ученика читају и 

образлажу свој избор. 

 6. Анализа: 

    а) Композиција описа: Читати један по један пасус  из описа и 

одговорити на питање о чему  се  говори у датом пасусу и на тај начин 

доћи до  плана описа, а потом закључити о чему се  говори у уводном, 

главном и завршном дијелу! (У уводном  дијелу о сусрету са ликом – 

социолошка и физичка карактеризација,  у главном  дијелу о мотиви – 

поступцима  и особинама  – духовна карактеризација,  у завршном 

дијелу о завршној слици – општем утиску.) 

                     Живко Чигра из шестог један разреда 

                                  (опис особе у покрету) 

            1.1.У шестом разрду прво сам упознао Живка. Немогуће га је 

било не упознати јер,  куд год да кренеш кроз школу, на њега наиђеш. 

Он је морао први у учионицу ући и први из ње изаћи, све видјети и све 

чути. Исто га мјесто не може дуго држати па га због тога и зову 

Чигра.  

            1.2. Увијек га можеш срести како се онако мален и мршав као 

шило провлечи између дјеце. Ситене црне очи непрестано горе и играју. 
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Стално траже некога и нешто, а сам не зна ни кога ни шта. Кратко 

ошишана коса штрчи на све стране, свака длака у свом правцу жури. 

              2.1. У учионици је морао да види свако дијете шта ради и шта 

то ново има. Док трчкара од клупе до клупе, заборави гдје је оставио 

торбу, блок, кишобран,  јакну...  Дјеца вичу за њим: „Живко, ево твоја 

књига, свеска, оловка, бојице....“ Он све то трпа у торбу без икаквог 

реда. У торби прави хаос, све је ту испретурано и измијешано. Само 

он је успијевао да нађе оно што му треба. 

               2.2. На часу никада ниси знао шта ради: да ли прати 

наставникова објашњења, претура по џеповима у којима је било свега 

и свачега, ровари по торби, завирује у туђе биљежнице или зврљи кроз 

прозор тражећи у крошњама дрвећа птичија гнијезда. Наставници су 

га често питали: „Живко, сједиш ли ти на ексерима?“ На тренутак 

би се примирио па наставио све по старом. 

                2.3. Нико не зна колико нас је само пута изненадио тачним 

одговором када нико у разреду није знао рјешење. Гледамо га помало 

љубоморно, а наставник са чуђењем. Чуди се и Живко шта ту има 

необично. Но, нико као он није знао да тресне глупост. Наставник 

тражи да смислимо реченицу у којој ћемо употријебити именицу у 

локативу, а Живко ће као из топа: „Пас лоче.“ Сви праснемо у смијех. 

Смије се и он, а не зна шта је ту смијешно.   

                  2.4. Када на физичком шчепа лопту, нема тога ко ће му је 

одузети. Проћиће са њом кроз иглене уши. Јури по терену лак као 

перце и неохватљив као сјенка. Његова екипа од тога нема никакве 

користи. Он не игра за екипу, већ неку своју само њему разумљиву игру 

по правилима које је сам у том тренутку смислио. Зато су се на њега 

једнако љутили, али му се и дивили и вољели га, и противници и 

саиграчи.  

                    2.5. Не смета њему ни када му се смијемо, ни када га 

гурнемо, ни када га начепимо. Напући уста, погледа зачуђено, 

промрмља нешто и продужи даље. Али, ако он некога нагази или гурне, 

стане као укопан, слегне раменима и ситно затрепће окицама као да 

ће заплакати. Стоји као прави кривац и ћути као да чека пресуду. 

                     3.1. Када га нема у школи, у разреду је исувише мирно и 

тихо. Сви очекујемо да однекуд дојури, да прошпарта кроз ходнике, да 

свугдје завири, да се сваком осмјехне. Исувише је досадно и помало 

тужно без Живка. 
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                            Композиција описа:  

1. Увод – сусрет са ликом – социолошка и физичка  карактеризација     

    1.1. Живко Чигра – ученик шестог разреда (социолошка      

           карактеризација)  

     1.2. Ситан, мршав и живахан (физичка карактеризација) 

 2. Главни дио – мотиви (поступци и особине ) – духовна  

      карактеризација 

      2.1. Радознао и расијан 

      2.2. Несташан и немиран 

      2.3. Бистар али непажљив 

      2.4. Игра само своју игру  

      2.5. Осјећајан 

 3.Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

     3.1. Дјечак кога сви воле 

 б) Језичка средства: Подвуци све компарације у тексту, одреди у њима 

предмет који се  пореди, предмет са којим се пореди и заједничку 

особину на основу које се врши поређење,  а затим закључи чему служе 

компарације! (Компарације подвучене. Компарација служи да неку 

особину сликовито и конкретно искажемо.)  

7. Синтеза: Одговорити на питања: шта је описивање, које врсте описа 

према предмету описивања имамо, које врсте описа имамо према 

односу аутора описа према предмету описа,  које врсте мотива у опису 

имамо према врсти чулних утисака и шта чини композицију   

дескриптивног текста! (Одговори на дата питања се налазе на 237. 

страници овога приручника.) 

8. Домаћи задатак: Замисли једног изузетно живог дјечака или 

дјевојчицу, у једној од датих средина, запиши које би све особине 

могли имати и како их испољавају па те особине распореди у план 

описа, а затим план преобликуј у писани састав! Теме: Славко Брзина 

(Маја Лептирица) на великом одмору (на игралишту, на излету, у 

школском дворишту, у   воћњаку, на купалишту…) 

 9. Преглед записа на табли: На табли исписати наслов и Композицију 

описа! 
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Наставна јединица:  
 

                           Опис особе из непосредне околине 
Наставна тема: Описивање (дескрипција) 

Циљ часа: 
      а) Образовни: вјежба на узорку правилног језичког изражавања 

      б) Функционални: развијање способности  за сликовито, тачно, 

правилно,  лијепо и интересантно изражавање мисли, осјећања и 

запажања 

       в) Васпитни: развијање способности посматрања и запажања 

Тип часа: комбинацација  обраде, обнављања и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

 Наставна средства: Tекст узорка Сузана суза из шестог један 

 Наставне методе: комбинација текст, дијалошке  и методе писаних 

радова 

Број часова: 1 (један) 

 

                                       Структура часа  

 1. Мотивација: На једном о претходних часова описивали смо особу у 

покрету. На коме смо тексту вјежбали тај опис? (Живко Чигра из 

шестог један разреда.) Шта смо имали за домаћи задатак? Славко 

Брзина (Маја Лептирица)  на великом одмору (на игралишту, на 

излету, у школском дворишту, у воћњаку, на купалишту…) Један 

ученик чита свој опис, a два-три ученика исказују своје утиске о раду. 

 2. Истицање циља часа: Данас ћемо вјежбати опис особе из 

непосредне околине. То ћемо   урадити на тексту узорку Сузана суза из 

шестог један разреда. Наслов исписати на табли! 

 3. Изражајно читање: Текст узорка чита наставник. Посебно истаћи 

дијелове текста у којима се исказује осјетљивост и осјећајност 

дјевојчице Сузане!  

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања! 

 5.  Провјера доживљаја: Изабери пасус који је на тебе оставио 

најснажнији утисак и образложи  због чега! Два-три ученика читају и 

образлажу свој избор. 

 6. Анализа: 
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                               Сузана Суза из шестог један  

                         (опис особе из непосредне околине) 

               1.1. Ево, већ шесту годину са Сузаном дијелим исту клупу 

испред наставничког стола. Ту нас је смјестила учитељица првог дана 

у школи. Одмах смо почеле да дијелимо не само школску клупу већ и 

одморе, слаткише, слободно вријеме код куће и  наше мале, а нама 

велике тајне.   

               1.2. Колико сам пута у дворишту школе ишчекивала да се 

појави витка као прут дјевојчица дугих руку и ногу. Хода некако 

стидљиво и неспретно. Прво ме сретну крупне црне и влажне очи и 

суздржан стидљив осмијех на округлом пуначком лицу. Коса дуга, црна 

и права раздијељена на средини чела мирно се спушта на уска рамена.  

               2.1. Увијек ме дочекује са неким бригама и стрепњама као да 

их стално носи у препуној школској торби. Те да ли су јој тачна 

рјешења задатака, хоће ли наставник питати и оцјењивати, како је 

урадила контролни, да није заборавила шта од прибора, да не 

закаснимо на час… И онда када су јој задаци били беспријекорно 

урађени, а све лекције научене без грешке, налазила је разлога за бригу – 

шта ако нешто заборави или се збуни. 

              2.2. Мало је причала, а хтјела је да чује све и у све је 

безрезервно вјеровала. Дуго јој је требало да схвати да наставник не 

мисли озбиљно кад каже да ће неком скрати језик, везати га за 

столицу или избацити кроз затворена врата. Само је она вјеровала 

Саши да је у ријеци Босни ухватио сома тешка десет килограма и 

Марку да је прескочио ограду високу пет метара.  

                2.3. Никада никога није мрко погледала, а камоли начепила или 

гурнула. Никада никоме ни ружне ријечи, а камоли псовке. Болио ју је 

свачији неуспјех и слаба оцјена као да су лично њене. Радовала се 

искрено и топло широким осмијехом свачијем успјеху и свакој одличној 

оцјени. 

                 2.4. Њу нико није смио увриједити јер би јој одмах грунуле 

сузе као киша. Ништа не каже, не јеца, а сузе само теку и никако да 

стану. Зато смо је држали као мало воде на длану и звали је наша суза. 

Наставник каже да се Суза једино зна сузом бранити. 

                2.5. Суза ће заплакати и када види згажени цвијет, 

поломљену грану или бачену играчку. Од куће до школе сву своју ужину 

издијели псима и мачкама луталицама. Сви су они за њу били: „Мој 
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мали јадничак, како је само усамљен, тужан и гладан!“ Њен балкон је 

био окупљалиште птица јер су знале да ће на њему увијек наћи храну и 

воду. Дјечаци су је задиркивали зовући је Суза Птица. 

               3.1. Суза  има душу, срце и сузу за све и свакога. Ипак, тешко 

је са Сузом, мораш стално пазити  да је нечим не увриједиш па да се 

неутјешно расплаче. Срећа је што увреде и неправде лако опрашта. 

    а) Композиција описа: Читати један по један пасус  из описа и 

одговорити на питање о чему  се  говори у датом пасусу и на тај начин 

доћи до  плана описа, а потом закључити о чему се  говори у уводном, 

главном и завршном дијелу! (У уводном  дијелу о сусрету са ликом – 

социолошка и физичка карактеризација,  у главном  дијелу о мотиви – 

поступцима  и особинама  – духовна карактеризација,  у завршном 

дијелу о завршној слици – општем утиску.) 

                                  Композиција описа:  

1. Увод – сусрет са ликом – социолошка и физичка карактеризација 

    1.1. Другарица од првог разреда (социолошка карактеризација)  

    1.2. Витка дјевојчица, дугих руку и ногу (физичка       

            карактеризација)   

2. Главни дио – мотиви (поступци и особине ) – духовна   

        карактеризација 

      2.1. Брижна и одговорна 

      2.2. Ћутљива и лаковјерна 

      2.3. Опрезна и пажљива 

      2.4. Осјећајна и лако увредљива 

      2.5. Великодушна и племенита   

3. Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

    3.1. Тешко је, али лијепо са Сузом 

    а) Језичка средства: Подвуци све епитете  једном линијом у пасусу 

1.2, ријечи са пренесеним значењем са двије линије у пасусу 2.2. и у 

истом пасусу хиперболе једном таласастом линијом. Објасни стилску 

функцију свих подвучених језичких средстава. 

 7. Синтеза: Одговорити на питања: шта је описивање, које врсте описа 

према предмету   описивања имамо, које врсте описа имамо према 

односу аутора описа према предмету описа,  које врсте мотива у опису 

имамо према врсти чулних утисака и шта чини композицију  

дескриптивног текста! (Одговори на дата питања се налазе на 237. 

страници овога приручника.)  
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8. Домаћи задатак: Изабери један од драгих ликова и опиши га! Теме 

могу бити овако   формулисане: Друг (другарица) за примјер, Најдражи 

гост у нашој кући, Лик који се не  заборавља, Комшија каквог само 

можеш пожељети… 

9. Преглед записа на табли: На табли исписати наслов и Композицију 

описа! 

 

Наставна јединица:  

                             Опис књижевног лика 
Наставна тема: Описивање (дескрипција) 

Циљ часа: 
      а) Образовни: вјежба на узорку правилног језичког изражавања 

      б) Функционални: развијање способности  за сликовито, тачно, 

правилно,  лијепо и интересантно изражавање мисли, осјећања и 

запажања 

        в) Васпитни: развијање способности посматрања и запажања 

Тип часа: комбинацација  обраде, обнављања и вјежбања 

 Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

 Наставна средства: Војислав Гаковић, Стеван Стефановић, Светозар 

Личина и Лука Шекара: Читанка за шести разред основне школе и 

текст узорк  Дјевојчица Срна –  снага наде и чежњe за слободом и 

љепотом   (опис књижевног лика из приповијетке Динка Шимуновића 

Дуга) 

Наставне методе: комбинација текст, дијалошке  и методе писаних 

радова 

Број часова: 1 (један) 

                                     Структура часа  

 1. Мотивација: На једном о претходних часова описивали смо лик из 

непосредне околине. Који смо лик описивали? (Сузану сузу из шестог 

један разреда.) Шта смо имали за домаћи задатак? (Изабрати један од 

драгих ликова и описати га! Теме су могле бити формулисане: Друг 

(другарица) за примјер, Најдражи гост у нашој кући, Лик који се не 

заборавља, Комшија каквог само можеш пожељети… Један ученик 

чита свој опис и два-три ученика исказују своје утиске о раду.  

2. Истицање циља часа: Данас ћемо вјежбати опис књижевног лика. 

То ћемо урадити на  тексту узорку Дјевојчица Срна –  снага наде и 
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чежњe за слободом и љепотом  (књижевни лика из приповијетке Динка 

Шимуновића Дуга) Наслов исписати на табли!  

3. Изражајно читање: Текст узорка чита наставник.  Посебно истаћи 

дијелове текста у којима се исказује Срнина жеља за слободом и 

љепотом!  

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања!  

5. Провјера доживљаја: Изабери пасус који је на тебе оставио 

најснажнији утисак и образложи због чега! Два-три ученика читају и 

образлажу свој избор. 

 6. Анализа: 

  Дјевојчица Срна –  снага наде и чежњe за слободом и љепотом  

 (опис књижевног лика из приповијетке Динка Шимуновића Дуга) 

              1.1. Дјевојчица Брунхилда је била кћерка имућних родитеља, 

сердара Јанка и госпође  Емилије. Живјела је у највећој каменој кули 

мале варошице Чардачани. Имала је само десет година.   

              1.2. Била је витка и висока. Кретала се брзо, лако и нечујно као 

срна па су је Срном и  звали. Коса јој је била дуга, боје угашеног злата, 

влажна и мека као свила на кукурузима.  Жарке очи су јој радосно 

сијале , а усне се отварале као цвијет на сунцу. 

             2.1. Родитељи су је, у  складу са тадашњим обичајима у 

васпитању женске дјеце, држали стално затворену у  кули. Изводили 

су је само увече у шетњу прашњавом улицом и    одводили на молитве у 

цркву. Срна је поштовала и слушала своје родитеље. 

              2.2. Са отвореног прозора на кули често је посматрала поље и 

рјечицу окупане у  сунцу. Тамо је све врело од живота, дјечије пјесме, 

игре и вриске. Силно је чезнула за слободом и игром, да трчи по пољу и 

купа се у рјечици.  

               2.3. Била је пуна живота, снаге и ведрине. Често је знала 

запјевати звонким гласом. Пјесма  њена  је била  мила и слатка. Сва би 

дјеца престајала пјевати кад би чула њен  глас. 

               2.4. Једног   дана  угледала је дугу. Хитро је потрчала да прође 

испод ње и на тај начин, по народном вјеровању, постане дјечак. Тако  

би се дочепала слободе и љепоте игре и пјесме. Ријешила би се 

тамновања у  затвореном простору.   

              2.5. Пред њом се нашла мочвара. У њој се разиграла млада крв. 

Разбуктала се   притајана снага. Одлучно је кренула преко трстике. 
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Чуо се само прасак шевара,  клокотање  воде и очајан дозив. Срна је 

нестала у води под трстиком. Није успјела  у својој трци према 

слободи и љепоти. 

              3.1. Истог тренутка дунуо је снажан вјетар, небо се  

наоблачило и проплакало кишним капима. Тек тада су људи схватили 

шта значе слобода и љепота у животу  човјека. Било им је јасно 

колика је снага наде и вјере. 

    а) Композиција описа: Читати један по један пасус  из описа и 

одговорити на питање о чему се  говори у датом пасусу и на тај начин 

доћи до  плана описа, а потом закључити о чему се  говори у уводном, 

главном и завршном дијелу! ! (У уводном  дијелу о сусрету са ликом – 

социолошка и физичка карактеризација,  у главном  дијелу о мотивима 

– поступцима  и особинама  – духовна карактеризација,  у завршном 

дијелу о завршној слици – општем утиску.) 

                            Композиција описа:  

1. Увод – сусрет са ликом – социолошка и физичка карактеризација 

    1.1. Кћерка богатих родитеља (социолошка карактеризација)  

    1.2. Висока, витка и хитра као срна (физичка карактеризација)  

2. Главни дио – мотиви (поступци и особине ) – духовна  

    карактеризација 

    2.1. Затворена и усамљена  

    2.2. Чежња за слободом, љепотом  и игром 

    2.3. Пјесма звонког гласа 

    2.4. Дјевојчица трчи према дуги (слободи и нади) 

    2.5. Снажно и одлучно преко мочваре   

3. Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

    3.1. Значај слободе, љепоте и наде за човјека 

    а) Језичка средства: У пасусу 1.2. епитете подвуци једном таласастом 

линијом и одреди њихову функцију! У  истом пасусу подвуци једном 

правом линијом  све компарације и одреди у њима предмет који се 

пореди, предмет са којим се пореди и заједничку особину на основу 

које се врши поређење,  а затим закључи чему служе компарације! 

(Епитети и компарације служе да неку особину сликовито и 

конкретно искажемо.) 

 7. Синтеза: Одговорити на питања: шта је описивање, које врсте описа 

према предмету описивања имамо, које врсте описа имамо према 

односу аутора описа према предмету описа, које врсте мотива у опису 
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имамо према врсти чулних утисака и шта чини композицију   

дескриптивног текста! (Одговори на дата питања се налазе на 237. 

страници овога приручника.) 

 8. Домаћи задатак: Изабери један од датих књижевних ликова и 

опиши га!  Теме: Кочићев Мијо  слатка душа, Глишићева Миона муж – 

жена, Мајка Бранка В. Радичевића  

9. Преглед записа на табли: На табли исписати наслов и Композицију 

описа! 

                                          

Наставна јединица:  

                                    Опис лика 
Наставна тема: Описивање (дескрипција) 

 Циљ часа: 
      а) Образовни: анализа правилности, тачности, љепоте и 

занимљивости  писменог изражавања - анализа домаћих писмених 

задатака 

        б) Функционални: развијање способности  за сликовито, тачно, 

правилno, лијепо и интересантно изражавање мисли, осјећања и 

запажања 

          в) Васпитни: развијање способности анализе и истраживања 

Тип часа: комбинацација  обнављања и вјежбања 

Облик рада: комбинација индивидуалног, групног и  фронталног 

Наставна средства: домаћи писмени задаци ученика 

 Наставне методе: комбинација дијалошке и  методе писаних радова 

Број часова: 1 (један)  

                                    Структура часа  

1. Мотивација: На претходним часовима смо вјежбали опис радног 

поступка, особе у покрету, особе из непосредне околине и књижевног 

лика. Наведите наслове текстова на којима смо то вјежбали! (Брацо 

гледа цртани, Живко Чигра из шестог један, Сузана Суза из шестог 

један и  Дјевојчица Срна –  снага наде и чежњe за слободом и 

љепотом.) Ви сте имали домаће писмене задатке да опишете радни 

поступак, особу у покрету, особу из непосредне околине и књижевни 

лик. Како су тачно гласили ти задаци?  

      a) Mама спрема ручак (се шминка, његује цвијеће, пије кафу, сређује 

стан...) Тата чита новине (поправља ауто, уређује двориште, цијепа 
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дрва...) Сека пише задаћу (чита лектиру, игра се луткама, помаже 

мами...) 

      б) Славко Брзина (Маја Лептирица)  на великом одмору (на 

игралишту, на излету, у школском дворишту, у воћњаку, на 

купалишту…) 

      в) Друг (другарица) за примјер, Најдражи гост у нашој кући, Лик 

који се не   заборавља,  Комшија каквог само можеш пожељети… 

      г) –Кочићев Мијо -  слатка душа, Глишићева Миона муж – жена, 

Мајка Бранка В.  Радичевића 

2. Истицање циља часа: Данас ћемо анализирати како сте ви у вашим 

домаћим писменим  задацима описивали радни поступак, особу у 

покрету, особу из непосредне околине и   књижевни лик.  

3. Организација анализе: Одјељење подијелити у четири групе! Групе 

ће изабрати по једног   ученика чији домаћи писмени задатак сматрају 

најбољим,  анализирати га и оцијенити, и то прва група опис радног 

поступка, друга група опис особе у покрету, трећа група опис особе из 

непосредне околине, четврта опис књижевног лика. 

 4. Анализа: Један ученик чита рад који група анализира. Чланови грпе 

прате читање и биљеже своје опсервације, а затим међусобно 

усаглашавају ставове и оцјене на основу подсјетника            Најчешће 

грешке у писаним саставима (страна 214. овога приручника). 

 5. Извјештај о анализи: По два ученик из сваке групе износе 

резултате анализе – први чита домаћи писмени задатак, а други  

усаглашену анализу и оцјену групе. Остали ученици  и на крају 

наставник износе своја запажања и оцјене.  

6. Синтеза:  Одговорити на питања: шта је описивање, које врсте описа 

према предмету   описивања имамо, које врсте описа имамо према 

односу аутора описа према предмету описа,  које врсте мотива у опису 

имамо према врсти чулних утисака и шта чини композицију  

дескриптивног текста! (Одговори на дата питања се налазе на 237. 

страници овога приручника.) 

 6. Домаћи задатак: На основу анализа домаћих писмених задатака 

које су извршене на овоме  часу сваки ученик ће код куће анализирати 

своје домаће писмене задатке.  

7. Преглед записа на табли: На табли исписати наслове свих тема! 
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Наставна јединица:  

             Четврти школски писмени задатак 
Наставна тема: Описивање (дескрипција) 

 Циљ часа: 
       а) Образовни: провјера степена усвојености правила описивања 

личности 

       б) Функционални: развијање способности  за сликовито, тачно, 

правилно,  лијепо и интересантно изражавање мисли, осјећања и 

запажања 

         в) Васпитни: развијање смисла за правилно и лијепо описивање 

личности 

Тип часа: комбинацација  провјере, обнављања и вјежбања 

 Облик рада: комбинација  индивидуалног и фронталног 

 Наставна средства: Трећи школски писмени задатак (ученички 

радови) 

  Наставне методе: комбинација  методе писаних радова, текст и 

дијалошке методе 

Број часова: 3 (три)  

                                      Структура часа 

 1.  Мотивација: Ми смо на пет часова вјежбали описивање радног 

поступка, особе у покрету, особе из непосредне околине и књижевног 

лика. Данас ћемо школским писменим задатком провјерити колико сте 

научили да описујете ликове. 

2. Истицање циља часа: На табли пишемо Четврти школски писмени 

задатак рађен...  Одјељење подијелимо на четири групe и групама дамо 

задатак да опишу  радни поступак или особу у покрету или особу из 

непосредне околине или књижевни лик: 

      a) Mама спрема ручак (се шминка, његује цвијеће, пије кафу, сређује 

стан...) Тата чита новине (поправља ауто, уређује двориште, цијепа 

дрва...) Сека пише задаћу (чита лектиру, игра се луткама, помаже 

мами...) 

      б) Славко Брзина (Маја Лептирица…) на великом одмору (на 

игралишту, на излету, у школском дворишту, у воћњаку, на 

купалишту…) 

      в) Друг (другарица) за примјер, Најдражи гост у нашој кући, Лик 

који се не   заборавља, Комшија каквог само можеш пожељети… 
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      г) Кочићев Мијо -  слатка душа, Глишићева Миона муж – жена, 

Мајка Бранка В.  Радичевића   

3. Рад на задатку: Ученици самостално раде задатке, наставник их 

обилази, подстиче да се  потпуно ангажују у раду, помаже оне који се 

теже сналазе, указује на најуочљивије  грешке (правилно обликовање 

слова, употреба великог слова, састављено и растављено  писање 

ријечи...)   

4. Преглед задатка: По завршетку писања ученике позвати да још 

једном пажљиво прочитају   свој рад и отклоне уочене грешке!  

5. Преглед записа на табли: На табли исписаи све теме које су задате 

ученицима! 

НАПОМЕНА:   
а) На другом часу извршити Колективни исправак четвртог школског 

писменог задатка! Грешке у писменим задацима ученика груписати 

према прегледу Најчешће грешке у писаним саставима (страна 214.  

овога приручника)  и навести примјере из ученичких радова! 

б) На трећем часу извршити Индивидуални исправак четвртог 

школског писменог задатка! Ученици  уз помоћ наставника и на основу 

Коректорских знакова (страна 218. овога приручника) врше исправке 

радова! 

 

Наставна јединица:  

                                               Вијест 
Наставна тема: Извјештавање 

Циљ часа: 
      а) Образовни: вјежба правилног писања вијести 

      б) Функционални: развијање способности  за тачно, правилно и 

објективно писање вијести   

       в) Васпитни: развијање способности за издвајање најбитнијих 

догађаја и објективно информисање о њима  

Тип часа: комбинацација  обраде, обнављања и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

Наставна средства: Tекст узорка Нова снага Основне школе „Свети 

Сава“ 

Наставне методе: комбинација текст, дијалошке  и методе писаних 

радова 
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Број часова: 2 (два) 

                                       Структура часа  

 1. Мотивација: Човјек своја запажања, осјећања и мисли изражава 

различитим облицима казивања: препричавање, причање, описивање и 

извјештавање. Ком облику казивања припадају сљедећи текстови: 

Русија није добродошла у НАТО, Стваралаштво младих, Смотра 

писане ријечи, Возачи БСК-а фаворити (Милош Ковачевић и Бранко 

Савић: Српски језик и култура  изражавања, 6. разред, страна 183. и 

184)? (Извјештавање) Облици извјештавања су: вијест, извјештај, 

репортажа? Ком облику припадају прочитани текстови? (Вијест) 

2. Истицање циља часа: Данас ћемо истраживати особине и правила 

писања вијести на тексту Нова снага Основне школе „Свети Сава“. 

3. Изражајно читање: Текст узорка чита наставник јасно истичући 

сваку информацију.  

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања! 

 5.  Провјера доживљаја: Ко је нова снага Основне школе „Свети 

Сава“? (Ученици првог разреда) Ко је ученике првог разреда назвао 

новом снагом? (Директор школе) Каква је по старости школа, а какви 

ђаци? (Школа је стара, а ђаци нова снага) 

 6. Анализа: Текст узорка 

                       Нова снага Основне школе „Свети Сава“           

(1.1.)Основна школа „Свети Сава“, највећа и најстарија школа на 

подручју општине Модрича, и ове школске године је широм отворила 

врата новим ђацима. (2.1.) У четири одјељења првог разреда уписала је 

84 ученика. (2.2.) Четвртог септембра у 10 часова они су свечано 

примљени у школу. (2.3.) Пријем је организован у препуној школској 

спортској дворани. (3.1.) Уз пригодан  програм  добродошлицу им је 

пожелио директор школе нагласивши да су они нова снага ове старе 

школе. 

       а)  Откривање композиције вијести читањем једне по једне 

реченице, формулисањем питања на које реченица одговара и сажетог 

оговора: 

         Композиција (план) вијести:  

1. Увод – ко: 

    1.1. Ко ? Основна школа „Свети Сава“ Модрича; 

2. Главни дио – шта, када, гдје: 
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    2.1. Шта? Прима ученике првог разреда, 

    2.2. Када? 4. септембра 2011. године у 10 часова, 

    2.3. Гдје? У школској спортској дворани; 

3. Завршни дио – како: 

    3.1. Како? Уз пригодан програм. 

    а) Стилске особине: Издвојити тачне податке и чињенице из текста 

које га чине тачним, објективним, истинитим: нјавећа и најстарија 

школа, четири одјељења, 84 ученика, 4. X у 10 часова, у спортској 

дворани… 

 7. Синтеза:  На основу анализе текста узорка одговорити на питања: 

шта је извјештавање, гдје се користи извјештавање, шта обухвата, који 

су облици извјештавања, шта је обавјештење, а шта је вијест и шта 

чини композицију вијести! Извјештавање је информисање 

(обавјештавање) јавности средствима информисања (огласне табле, 

новине, радио, телевизија, интернет...) о актуелним и занимљивим 

догађајима, личностима и крајевима. Извјештавање се највише 

користи у журналистици (новинарству) и обухвата све сфере 

(области) живота: друштво, политику, привреду, науку, културу, 

умјетност, спорт... Облици извјештавања су: обавјештење, вијест, 

извјештај, репортажа... Обавјештење је сажета и објективна 

информација намијењена заинтересованим субјектима, писана 

административним стилом. Вијест је сажета и објективна 

информација о актуелним и занимљивим догађајима намијењена широј 

јавности писана публицистичким (новинарским) стилом. Композицију 

вијести чине одговори на питања: ко, шта, како – зашто, гдје и када.  

8. Домаћи задатак: Изабери један истинит, важан и актуелан догађај 

(друштвени, привредни, културни или спортски) у својој школи или 

свом мјесту, сачини план за вијест и напиши вијест!  

9. Преглед записа на табли: На табли исписати наслов и Композицију 

(план) вијести! 

НАПОМЕНА: На првом часу анализирати особине обавјештења и 

вијести на датом узорку, а на другом обновити шта је извјештавање, 

гдје се користи извјештавање, шта обухвата, који су облици 

извјештавања, шта је обавјештење, а шта је вијест и шта чини 

композицију вијести и анализирати ученичке радове са аспекта 

тачности, актуелности и објективности. 
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Наставна јединица:  

                           Приватно и пословно писма 
Наставна тема: Информативно пословна комуникација 

Циљ часа: 
      а) Образовни: вјежба правилног и лијепог писања приватног и 

пословног писма 

      б) Функционални: развијање способности  за тачно, правилно,  

лијепо и интересантно писање приватног и пословног писма 

      в) Васпитни: развијање љубави према тачном, правилном и лијепом 

изражавању  

Тип часа: комбинацација  обраде, обнављања и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

Наставна средства: Tекст узорка  

Наставне методе: комбинација текст, дијалошке  и методе писаних 

радова 

Број часова: 2 (два) 

                                       Структура часа  

 1. Мотивација: Како можемо комуницирати са неким ко се налази 

далеко од нас – у другом граду или у другој држави? (Телефоном и 

писмом) Када комуницирамо телефоном, а када писмом? (Телефоном 

када преносимо кратке поруке, а писмом када су поруке дуже и 

сложеније) 

 2. Истицање циља часа: Данас ћемо истраживати правила како се 

пишу приватна и пословна писма. 

 3. Изражајно читање: Текст узорка чита наставник. Посебно истаћи 

дијелове текста у којима се истичу субјективни елементи у приватном и 

објективни у пословном писму! 

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања! 

 5.  Провјера доживљаја: Ко коме пише прво, а ко коме друго писмо? 

(Прво пише Горан Ведрану, а друго ученици седмог један из Сремских 

Карловаца, ученицима седмог један у Модричи.) За које писмо можемо 

рећи да је приватно и индвидуално, а за које да је пословно и 

колективно? (Прво је приватно и индвидуално, а друго је пословно и 

колективно.) 

 6. Анализа: 
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                    Индвидуално, приватно писмо 

 

                                           Модрича, 1. октобар 2011. године 

 

                                      Драги Горане, 

          Скоро сваки дан се сјетим нашег дружења у Херцег Новом. 

Чудно је како сунце, море и купање дању, а мјесечина, шетња и музика 

ноћу односе умор и враћају снагу и радост живљења. Енергија 

прикупљена на мору даје ми снаге за успјешан почетак у новој школској 

години.  

           Сада је у Модричи Михољско љето, најљепши дио године. 

Вријеме је пријатно свјеже и сунчано, дрвореди и паркови су обучени у 

најраскошније боје, а улице увече препуне шетача. Сваки слободан 

тренутак користимо за дружење у природи и игру. 

           Друговима често причам о теби и твојим Карловцима, показујем 

им наше фотографије и разгледнице из твог града. Сви би те радо 

упознали. Надам се да ће ти родитељи дозволити да ускоро дођеш код 

мене па да упознаш моје другаре, видиш наш град, ријеку Босну, Добор 

кулу и планину Требаву. 

           Шаљем ти фотографију мога одјељења и неколико разледница 

из Модриче. Наравно, онај најљепи на слици сам ја, а прву дјевојчицу у 

другом реду немој много загледати! (Шалим се!) 

              Много те воли и поздравља твој Модричанин 

                                                                           Ведран Станић 

 

                      Адресат – на предњој страни коверте 

                                      Горан Радић 

                             21205 Сремски Карловци 

                          улица Бранка Радичевића 5/4 

                                  Република Србија 

                    Адресант – на полеђини коверте 

                                      Ведран Станић 

                                    74480 Модрича 

                           улица Милоша Црњанског 15 

                                    Република Српска  

                                  Босна и Херцеговина 
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                                   Колективно, пословно писмо 
 

                              Сремски Карловци, 15. октобар 2011. године 

 

                                Драги другари из Модриче, 

          Ми смо ученици седмог један разреда Основне школе „Бранко 

Радичевић“ из Сремских Карловаца. Наш другар из разреда Горан 

Радић сваки нам дан прича о вашем Ведрану Станићу кога је упознао 

на љетовању у Херцег Новом. Чита нам писма, показује фотографије 

и разгледнице из вашег града.  

           Сви смо одушвљени оним што смо чули од њега и видјели на 

фотографијама и разгледницама па смо на састанку Одјељењске 

заједнице одлучили да вас позовемо код нас у госте. Показали бисмо 

вам нашу школу,  град, музеј, Стражилово и споменик Бранку 

Радичевићу, а одвели бисмо вас до Новог Сада и Петроварадинске 

тврђаве. Успут би могли посјетити Иришки вијенац на Фрушкој гори и 

Манастир Хопово. 

          Наравно, да бисмо и ми тамо на прољеће радо посјетили 

Модричу, видјели ријеку Босну, Добор кулу и чувену Требаву. Хтјели 

бисмо да видимо како то Посавина изгледа када се „у цвијет обуче и 

цвијетом замирише“ како каже ваш Ведран у писму Горану. Могли 

бисмо се надметати у одбојци, кошарци и шаху... 

          Сада све зависи од вас. Уколико прихватите наш приједлог, 

обавијестите нас благовремено да се можемо припремити као прави 

домаћини. 

                          Другарски вас поздрављају 

                                               Ученици седмог један разреда 

                                           Основне школе „Бранко Радичевић“ 

                                                      Сремски Карловци 

 

               Адресат – на предњој страни коверте 
                       Ученици седмог један разреда 

                        Основна школа „Свети Сава“ 

                                    74480 Модрича 

                                улица Цара Лазара 7 

                                    Република Српска  

                                  Босна и Херцеговина 
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                Адресант – на полеђини коверте 

                 Ученици седмог један разреда 

                Основна школа „Бранко Радичевић“ 

                            21205 Сремски Карловци 

                          улица Милоша Црњанског 5 

                                  Република Србија 

 

    а) Читати дио по дио писма и откривати његову композицију:  

1. мјесто и датум писања, 

2. обраћање ономе коме се писмо пише, 

3. садржај писма – информације и захтјеви и 

4. поздрав и потпис, а 

5. на коверти адреса примаоца - адресат (на предњој страни)    

    и онога ко шаље - адресант  (на задњој страни)  

    а) Уочити које стилске особине припадају приватном, а које 

пословном писму: интимно – службено, објективно – субјективно, 

емоционално - званично  (Особине приватног – индвидуалног писма 

писане курзивом, а пословног – колективног писане фонтом штампаних 

слова.) 

 7. Синтеза: На основу анализе одговорити на питања: Какво писмо 

може бити према аутору и ко га коме пише, а какво према садржају? 

Писмо према аутору може бити индвидуално (пише га појединац 

појединцу или појединац колективу) и колективно (пише га колектив 

појединцу или колективу), а према садржају приватно (интимно, 

субјективно, емоционално) и пословно (службено, објективно, 

званично).  

8. Домаћи задатак: Одјељење подијелити у двије групе! Чланови прве 

групе пишу у име колектива пословно писмо, а чланови друге групе 

пишу приватно - индивидуално писмо (појединац појединцу). 

9. Преглед записа на табли: На табли исписати наслов и Композицију 

писма! 

НАПОМЕНА: На првом часу анализирати композицију и стилске 

особине приватног и пословног писма, а на другом обновити шта чини 

композицију писма и које су стилске особине приватног, а које 

пословног писма и анализирати ученичке домаће задатке! 
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Наставна јединица:  

                                           Записник 
Наставна тема: Информативно пословна комуникација 

Циљ часа: 
      а) Образовни: вјежба правилног и тачног писања записника 

      б) Функционални: развијање способности  за тачно и правилно 

писање записника 

       в) Васпитни: развијање поштовања према тачном, правилном и 

лијепом изражавању  

Тип часа: комбинацација  обраде, обнављања и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног и индивидуалног 

Наставна средства: Tекст узорка  

Наставне методе: комбинација текст, дијалошке  и методе писаних 

радова 

Број часова: 1 (један) 

                                       Структура часа  

1. Мотивација: Како можемо знати о чему је расправљала одјељењска 

заједница прије годину дана, шта је закључено, када је и гдје је одржан 

састанак, ко је био присутан, а ко је руководио састанком?  (Сазнаћемо 

ако пронађемо и прочитамо запшисник са тога састанка.) 

2. Истицање циља часа: Данас ћемо учити како се пишу записници са 

састанака, сједница, расправа, договора… 

3. Изражајно читање: Текст узорка чита наставник. Посебно истаћи 

дијелове текста у којима се исказује чињенице и тачни подаци.  

4. Психолошка пауза: Оставити минут времена да ученици среде 

утиске послије читања! 

5.  Провјера доживљаја: Када и гдје одржан састанак Одјељењске 

заједнице деветог један? (Састанак је одржан 5. септембра 2011. 

године са почетком у 8 часова у учионици српског језика.) Ко је 

предложио тродневну екскурзију и гдје? (Саша Милић на релацији 

Модрича – Београд – Нови Сад) Ко је био записничар, а ко предсједник 

одјељењске заједнице деветог један? (Записничар је била Аземина 

Ковач, а предсједник Јелена Дугић) 

 

 6. Анализа:  Текст узорка                                      
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                                           Записник 

  са састанка Одјељењске заједнице деветог један одјељења 

                      Основне школе „Свети Сава“ Модрича  

 

          Састанак је одржан 5. септембра 2011. године са почетком у 8 

часова у учионици српског језика. Састанку присуствују сви чланови 

Одјељењске заједнице и разредни старјешина. Састанком руководи 

предсједница Одјељенске заједнице Јелена Дугић и предлаже сљедећи 

           Дневни ред: 

1. Разредни уговор, 

2. План рада Одјељењске заједнице, 

3. Избор руководства Одјељењске заједнице, 

4. Планирање успјеха у првом полугодишту и 

5. Разно. 

           Ток састанка: 

          1. Приједлог Разредног уговора је прочитала Лејла Цвијетић. 

Нада Радић је предложила да се у уговор унесе и обавеза да ће се 

ученици наставити дружити и помагати и по завршетку основне 

школе. Приједлог је прихваћен. 

          2. План рада Одјељењске заједнице је образложио разредни 

старјешина. Саша Милић је предложио да се план допуни 

организацијом тродневне екскурзије на релацији Модрича – Београд – 

Нови Сад. Приједлог је усвојен. 

          3. За предсједника је поново изабрана Јелена Дугић, за секретара 

Аземина Ковач, за благајника Александра Вуковић, а за делегата у 

Савјет ученика школе Маја Вишњић.У Комисију за организацију 

културних, спортских и забавних активности изабрани су Немања 

Божић, Сања Ракић и Вања Јелић. Предложени кандидати су 

прихватили обавезе и једногласно су изабрани. 

           4. Сви ученици су појединачно планирали успјех из свих предмета 

на крају првог полугодишта. План су потписали ученик, родитељ и 

разредни старјешина. Остварење плана ће се анализирати по једанпут 

мјесечно на састанку Одјељењске заједнице. 

          5. Ученик Небојша Бојић је предложио да се у сарадњи са 

наставником физичког васпитање организује током октобра 

такмичење ученика девотог разреда у кошарци за дјечаке и у одбојци 

за дјевојчице. Приједлог је прихваћен. 
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          Састанак је завршен у 9,30 часова. 

 

               Записничар                                       Предсједник 

      __________________                          __________________ 

          (Аземина Ковач)                                  (Јелена Дугић) 

    а) Читати дио по дио записника, одређивати његов садржај и на тај 

начин доћи до  композиције записника:  

1. предмет записника – о чему се записник води, 

2. вријеме и мјесто састанка, присутни и одсутни и ко 

     руководи састанком,  

3. дневни ред,  

4. ток расправе (дискутанти и кратак садржај дискусије) и  

    закључци о свакој тачки дневног реда појединачно, 

 5. вријеме завршетка састанка,  

6. прилози записнику и   

7. потпис записничара (лијево) и руководиоца састанка  

    (десно). 

    б) Стилске особине записника: Подвући све тачне чињенице и 

податке које записник чине објективним, тачним, истинитим! 

 7. Синтеза: На основу анализе узорка закључити шта је записник и 

шта чини композицију записника! (Записник је сажето или детаљно 

праћење тока састанка записивањем. Композицију записника чине:  

1. предмет записника – о чему се записник води, 

2. вријеме и мјесто састанка, присутни и одсутни и ко 

     руководи састанком,  

3. дневни ред,  

4. ток расправе (дискутанти и кратак садржај дискусије) и  

    закључци о свакој тачки дневног реда појединачно, 

 5. вријеме завршетка састанка,  

6. прилози записнику и   

7. потпис записничара (лијево) и руководиоца састанка  

    (десно).  

8. Домаћи задатак: На првом наредном састанку одјељењске заједнице 

сви ученици пишу записник па своје записнике упоређују! 
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                                             ФИЛМ  
Наставна јединица:  

      Стварање и развој филмске и сценске умјетност 

Наставна тема: Филм 
Циљ часа: 
       а) Образовни: увођење ученика у свијет филма и сценских 

умјетности, њихових врста, настанка и развоја 

       б) Функционални: развијање способности истраживања, 

селекције и повезивања појмова  

       в) Васпитни: његовање смисла за лијепо и склоности према 

умјетности 

Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

Наставна средства: наставни листићи са истраживачким задацима 

Наставне методе: комбинација тест и дијалошке методе 

Број часова: 1 (један) 

                                       Структура часа  

1. Мотивација: Нико од вас не зна колико је пута уживао гледајући 

цртане, документарне или игране филмове, а да о настанку, ауторима, 

развоју, врстама и филмским средствима скоро ништа не зна. На  

сљедећих пет часова ћемо управо то истраживати.  

2. Истицање циља часа: За те часове ви ћете се сами припремати. 

Добијаћете одређене задатке које ћете уз помоћ енциклопедија,   

интернета, родитеља, видеотека и родбине пробати ријешити! Наравно, 

можете и међусобно сарађивати и заједнички рјешавати задатке. За рад 

на првом задатку имате времена недјељу дана. Издијелити ученицима 

наставне листиће са истраживачким задацима.  

3. Анализа: Данас ћемо провјеравати шта сте научили о филму, 

сценским умјетностима и умјетности уопште у протеклој седмици. 

Наставник чита један по један задатак са наставног листића, по 

неколико ученика нуди одговоре који се упоређују, исправљају и 

допуњују да би се дошло до најпотпунијег рјешења. Ево како би на 

крају часа требала да изгледају рјешења на наставним листићима: 

              Стварање и развој филмске и сценске умјетност  
      (Рјешења задатака потражи у енциклопедијама, рјечницима страних  

        ријечи,  на интернету, у разговору са одраслим и другарима!)   
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1. За филм се каже да је умјетност покретних слика. 

а) Пронађи и напиши једну од дефиниција умјетности! Умјетност је 

човјекова духовна дјелатност којом он уз помоћ своје стваралачке 

фантазије користећи различита средства исказује свој доживљај и 

схватање природе, друштва и човјека.   

б) Поред сваке врсте умјетности напиши које је основно средство 

њеног изражавања! 1. сликарство – линије и боје 2. вајарство – облици 3. 

архитектура – простор 4. књижевност – ријеч 5. музика –  тонови 6. 

сценске умјетности – глума и покрет 7. филм – покретне слике   

в) Сцeнскa умjeтнoст je зajeднички нaзив зa умјетности кoje сe 

нeпoсрeднo прeзeнтирajу публици - нajчeшћe нa сцeни! Поред 

сваке врсте сценске умјетности напиши које је основно средство 

њеног изражавања: 1. драма -  глума 2. oпeрa – пјевање и глума 

(музичко-сценско дјело) 3. бaлeт –  музика и покрет тијела 4. 

пaнтoмимa – само  покрети тијела (позориште сјенки)  

г) Драма је и књижевна врста и врста сценске умјетности. Врсте 

драме су: драма у ужем смислу, трагедија и комедија. Сви ти 

називи су поријеклом из грчког језика. У рјечнику страних ријечи 

пронађи и запиши значење тих ријечи! 1. драма - дјело које 

приказује  сукобе ликова помоћу дијалога 2. трагедија – дјело које 

помоћу дијалога приказује сукобе у којима страдају позитивни 

ликови 3. комедија – дјело које помоћу дијалога приказује 

смијешне сукобе и ликове   

д) Из ког периода људског развоја потичу у плесу први трагови 

сценске умјетности? Из каменог доба  

ђ) Гдје су и када формулисани први принципи сценске 

умјетности? У старој Грчкој око 534. п. н. е. 
2. За филм се каже да је најмлађа – седма умјетност.  

а) Пронађи и напиши гдје и када је приказан први филм, ко су 

били његови аутори, колико  је трајао и шта је представљао? 

Први филм је приказан у Паризу 28. децембра 1895.  године, 

његови творци су били браћа Лимијер, трајао је свега неколико 

минута и   приказивао је долазак воза на жељезничку станицу па 

су се људи, видјевши да воз иде на њих, разбјежали по сали.   

http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Opera_%28muzika%29&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/Balet
http://sh.wikipedia.org/wiki/Pantomima
http://sr.wikipedia.org/wiki/534._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
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б) Када су приказани и како су се звали први звучни и први 

филм у колору? Први звучни филм звао се Пјевач џеза, а 

приказан је 1927. године, а први филм  у триколорној техници је  

кратак Дизнијев цртаћ Цвијеће и дрвеће из 1932. године.   

в) Гдје и када је приказан први филм у Србији? У Београду у 

кафани Код златног крста  6. јуна 1896. године, само шест 

мјесеци послије париске премијере.   

г) Како се звао, ко га је режирао и када први српски играни 

филм? Први српски играни филм се звао Живот и дела 

бесмртног вожда Карађорђа, а  режирао га је Чича Илија 

Станојевић 1911. године.  

д) Филмове дијелимо у три скупине: играни, документарни и 

цртани. По јердном реченицом напишу основну карактеристику 

сваке скупине! 1. Играни филмови су филмови у којима глумци 

представљају филмску радњу, а по жанру могу бити: 

историјски, ратни, биографски, љубавни, криминалистички, 

хорор, научно-фантастични 2. Документарни филмови су 

филмови у којима камера свједочи живот без глимаца и посебно 

припремљене сцене, а могу бити: репортаже, новости, 

популарно-научни и наставни 3. Цртани (анимирани) филмови 

филмску причу казују помоћу оживљених (анимираних) цртежа, 

слика или лутака (Црта се посебно сваки покрет па се снима по 

два пута и покреће брзином од дванаест слика у секунди.) 
4. Синтеза: Набројити врсте умјетности, врсте сценске умјетности, 

врсте драме и врсте филмова! 

5.  Вјежба: Свакој врсти умјетности, врсти сценске умјетности, врсти 

драме и врсти филма додати основна средства изражавања!  

6. Домаћи задатак: Ученицима дати задатак да посуде из видеотеке 

филм Орлови рано лете или да га погледају на интернету и ријеше 

задатке на наставном листићу! 

 7. Преглед записа на графофолији или на табли:  

             Стварање и развој филмске и сценске умјетност 

а) Врсте умјетности: 1. сликарство 2. вајарство 3. архитектура 4.  

     књижевност 5. музика  6. сценске умјетности 7. филм  
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б) Врсте сценске умјетности: 1. драма 2. oпeрa 3. бaлeт 4.  

     пaнтoмимa 
в) Врсте драмске умјетности: 1. драма у ужем смислу 2. тагедија  

     3. комедија  
г) Врсте филмова: 1. играни 2. документарни 3. цртани  

                                       

Наставна јединица: 

                 Синопсис, сценарио и књига снимања 
Наставна тема: Филм 
Циљ часа: 
       а) Образовни: увођење ученика у технику стварања филма 

       б) Функционални: развијање способности истраживања, 

селекције и повезивања појмова  

       в) Васпитни: развијање способности за откривање умјетничких 

вриједности филма 

Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

Наставна средства: роман Бранка Ћопића Орлови рано лете, филм 

Соје Јовановић Орлови рано лете и наставни листићи са 

истраживачким задацима 

Наставне методе: комбинација тест и дијалошке методе 

Број часова: 1 (један) 

                                       Структура часа  

1. Мотивација: Обновити врсте умјњетности, сценске умјетности, 

драмске умјетности и врсте филмова и за сваку врсту умјетности 

навести основно средство изражавања.  

2. Истицање циља часа: Ми смо на часу лектире радили роман Бранка 

Ћопића Орлови рано лете који је написан 1956. године, а на основу 

њега је 1966. године снимљен филм. Ви ћете из видеотеке подићи филм 

или га погледати на интернету па ћете уз помоћ онога што смо радили 

на часу лектире, објашњења на наставном листићу и филма ријешити 

задатке! На часу за недјељу дана ваше одговоре ћемо упоређивати и ако 

буде требало поправљати.  

3. Анализа: Обновити врсте умјетности, сценских умјетности, драме и 

филмова и основна средства изражавања за сваку умјетност, а потом 

наставник чита објашњења и задатке са наставног листића, по један 

http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Opera_%28muzika%29&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/Balet
http://sh.wikipedia.org/wiki/Pantomima
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ученик чита одговоре, а остали по потреби коригују.  Ево како би на 

крају часа требала да изгледају рјешења на наставним листићима: 

                       Синопсис, сценарио и књига снимања  
А. Књижевно дјело и филм који је настао на основу њега имају цијели 

низ заједничких елемената као што су тема и идеја, мјесто и вријеме 

вршења радње, фабула (ток догађаја) и ликови. Својим ријечима што 

сажетије формулиши те елементе у роману Бранка Ћопића и у филму 

Соје Јовановић Орлови рано лете!  

1. а) Тема: Борба дјеце за личну слободу у миру и слободу народа у рат     

    б) Идеја: Слобода је и дјеци испред и изнад свега  

2. а) Мјесто: Крајишко село Липа испод планине Грмеча и Прокин гај  

     б) Вријеме: Уочи и почетком Другог свјетског рата – година 1941. 

3. Фабула (ток догађаја) у пет-шест реченица:  Умјесто учитељице  

     Лане у сеоску школу  долази вјечито смркнути и пијани учитељ  

     Паприка који злоставља дјецу. Дјеца једно по једно бјеже из школе и  

    склањају се у Прокин гај  у старој напуштеној водиници. Њихов  

    логор открива пољар Лијан и родитељи их враћају у школу, али  

    враћају и учитељицу Лану. Одмах на почетку рата непријатељска  

    авијација је срушила школу и дјеца ствари из ње преносе у свој логор.  

    Дјеца прате кретање усташа и о њиховом доласку обавештавају  

    сељаке палећи ватре на кули подигнутој на оближњем бријегу. Када  

    су усташе запосјеле логор, дjeцa сe склaњajу у пeћину испoд лoгoрa, а  

    дјевојчица Луња доводи партизане који протјерају Талијане. Сви  

    дјечаци одлазе у партизане, а испраћа их Луња.  

4.Ликови: дјеца (Јованче, Стриц, Лазар Мачак, Луња, Николица са      

     приколицом, Ђоко Потрк, Вањка Широки, Ник Ћулибрк) и одрасли     

     (пољар Лијан, учитељ Паприка, учитељица Лана, Николетина  

      Бурсаћ и кнез Ваљушко) 

Б. Филм настаје на основу синопсиса, сценарија и књиге снимања. 

     1. а) Синопсис је сажет нацрт, скица, преглед, план будућег филма.   

              Синопсис садржи само тему, идеју, основне догађаје и ликове. 

              Синопсис филма Орлови рано лете који траје 91 минут може  

             стати у десетак реченица на пола странице.  

         б) Сценарио је текст према коме се снима филм. У сценарију је за  

               сваку сцену опис догађај, ликови, мјесто и вријеме и наведени  

              дијалози. Писац синопсиса и сценарија је сценариста. Као  

               основа за писање сценарија може послужити књижевно дјело.  
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         в) Књига снимања је план снимања сваког кадра у филму. Књига  

             снимања садржи редни број и садржај кадра и план и угао  

              снимања. Књигу снимања пише и снимањем руководи режисер.     

      2. Аутори филма Орлови рано лете су:  

          а) Писац и дјело на основу кога је филм настао: Бранко Ћопић:  

             Орлови рано лете  

         б) Сценаристи – писци синопсиса и сценарија: Борислав  

             Михајловић Михиз, Соја Јовановић и Ненад Јовичић  

         в) Аутор књиге снимања и режисер филма: Соја Јовановић 

4. Синтеза: Синопсис је сажет нацрт, скица, преглед, план будућег 

филма. Синопсис садржи само тему, идеју, основне догађаје и ликове. 

Сценарио је текст према коме се снима филм. У сценарију је за сваку 

сцену опис догађај, ликови, мјесто и вријеме и наведени дијалози. Писац 

синопсиса и сценарија је сценариста. Као основа за писање сценарија 

може послужити и књижевно дјело.  Књига снимања је план снимања 

сваког кадра у филму. Књига снимања садржи редни број и садржај 

кадра и план и угао снимања. Књигу снимања пише и снимањем 

руководи режисер.     

5. Домаћи задатак: Уз помоћ објашњења на наставном листићу и 

филма Орлови рано лете  ријешити задатке на листићу! 

 7. Преглед записа на графофолији или на табли:  

                           Синопсис, сценарио и књига снимања 
а) Синопсис је сажет нацрт, скица, преглед, план будућег филма.   

б) Сценарио је текст према коме се снима филм.  

в) Књига снимања је план снимања сваког кадра у филму.  

 

Наставна јединица: 

      Сценографија, костимографија, музика и глума 
Наставна тема: Филм 
Циљ часа: 
       а) Образовни: увођење ученика у свијет и упознавање са ауторима 

филма 

       б) Функционални: развијање способности истраживања, 

селекције и повезивања појмова  

       в) Васпитни: његовање смисла за лијепо и склоности према 

умјетности 
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Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

Наставна средства: наставни листићи са истраживачким задацима 

Наставне методе: комбинација тест и дијалошке методе 

Број часова: 1 (један) 

                                       Структура часа  

1. Мотивација: Обновити врсте умјњетности, сценске умјетности, 

драмске умјетности и врсте филмова и за сваку врсту умјетности 

навести основно средство изражавања и обновити шта су и шта садрже 

синопсис, сценарио и књига снимања! 

2. Истицање циља часа: Данас ћемо поред сценаристе и режисера 

упознати и остале ауторе филма:  сценографа, костимографа, 

композитора и глумаце. 

3. Анализа: Наставник чита један по један задатак са наставног 

листића, по неколико ученика нуди одговоре који се упоређују, 

исправљају и допуњују да би се дошло до најпотпунијег рјешења. Ево 

како би на крају часа требала да изгледају рјешења на наставним 

листићима: 

             Сценографија, костимографија, музика и глума 
1. Сценографија је уређење позорнице или простора гдје се снима  

филм. Скицу позорнице или филмског амбијента ради сценограф и 

руководи њеним уређењем. 

а) Ко је сценограф у филму Орлови рано лете? Миомир Денић 

      б) Гдје су снимљене сљедеће сцене из филма Орлови рано лете? 

          - Јованче бјежи из школе? У учионици сеоске школе   

           - Пољара Лијана напада кучка Жуја? У јами ископаној у шуми и  

             маскираној гранама   

          - Дјечаци склањају оружје и муницију? У пећини  

          – Дјед Вук изненада опали из пушке? У напуштеној воденици 
2. Костимографија је изучавање и израда костима (ношњи)  

     једног народа, занимања, времена и простора за потребе  

     музеја, позоришта и филмова. Костимограф је човјек ради  

     скице костима и руководи њиховом израдом. 

     а) Ко је аутор костима у филму Орлови рано лете? Данка  

          Павловић  

     б) На основу ког костимографског детаља лако препознајемо    
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         сљедеће ликове из филма Орлови рано лете?  

          - Усташе? На основу шлемова  

          – Партизане? По црвеној петокраци звијезди  

         – Дједа Вука? По бијелом кожуну од овчије коже и бијелој  

            шубари  

          – Дјевојчицу Луњу? По црвеној коцкастој марами  

          – Дугоногог Стрица? По високом сламнатом шеширу 

 3. Музика је тонска умјетност чији су основни елементи ритам,     

    мелодија и хармонија. Композитор је аутор музичког дјела –  

     композиције, опере, филмске музике… 

     а) Ко је компоновао музику за филм Орлови рано лете?  

         Војислав Воки Костић  

      б) Који звук прати музику на почетку филма? Звук звонцади  

           са оваца  

       в) Која пјесма прати одлазак дјечака у партизана на крају  

            филма? „По шумама и горама наше земље поносне / иду  

            чете партизана славу борбе проносе“ 

  4. Глума је умјетност помоћу које се представљају ликови на  

позорници или на филму. Глумац је умјетник који говором, 

гестовима и мимиком покретом тијела и рањом представља 

ликове на позорници или у филму. 

      а) Ко у филму Орлови рано лете представља сљедеће ликове?  

           Пољар Лијан – Миодраг Петровић Чкаља, дјед Вук –  

           Драгутин Добричанин, учитељ Паприка – Михајло Бата  

           Паскаљевић, кнез Ваљушко – Иван Хајтл, Николетина  

           Бурсаћ – Љубиша Самарџић, Јованче – Павле Јовановић,   

           Стриц – Павле Полачек, Лазар Мачак – Љубче Поповић,  

           Луња – Мила Михајловић, Николица са приколицом – Мики  

           Јовичић, Ђоко Потрк – Демир Кадри, Вањка Широки –  

           Драгољуб Бенишек, Ник Ћулибрк – Мирко Нановић 

4. Синтеза: Обновити шта су сценографија, костимографија,  

    музика и глума и шта раде сценограф, костимограф,  

     композитор и глумац! (Сценографија је уређење позорнице или  

     простора гдје се снима филм. Скицу позорнице или филмског  
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     амбијента ради сценограф и руководи њеним уређењем.  

     Костимографија је изучавање и израда костима (ношњи) и  

     накита једног народа, занимања, времена и простора за  

     потребе музеја, позоришта и филмова. Костимограф је човјек  

     ради  скице костима и руководи њиховом израдом. Музика је  

     тонска умјетност чији су основни елементи ритам,  мелодија  

     и  хармонија. Композитор је аутор музичког дјела – народних,  

     забавних, поп, рок, џез…композиција, опере, филмске  Глума  

      је умјетност помоћу које се представљају ликови на  

      позорници или на филму. Глумац је умјетник који говором,  

      гестовима и мимиком покретом тијела и рањом представља  

      ликове на позорници или у филму.)  

5.Домаћи задатак: Ученицима подијелити наставне листиће са      

    задацима Филмска изражајна средства да их ријеше за недјељу дана! 

6. Преглед записа на графофолији или на табли:  

              Сценографија, костимографија, музика и глума 

а) Сценографија је уређење позорнице или простора гдје се снима  

     филм.  

б) Костимографија је изучавање и израда костима (ношњи) и  

     накита једног народа, занимања, времена и простора за  

     потребе музеја, позоришта и филмова.   

в) Музика је тонска умјетност чији су основни елементи ритам,    

     мелодија и  хармонија.  

г)  Глума је умјетност помоћу које се представљају ликови на  

      позорници или на филму.  
                                     

Наставна јединица: 

                             Филмска изражајна средства 
Наставна тема: Филм 
Циљ часа: 
       а) Образовни: увођење ученика у свијет филмских изражајних 

средстава 

       б) Функционални: развијање способности истраживања, 

селекције и повезивања појмова  
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       в) Васпитни: његовање смисла за лијепо и склоности према 

умјетности 

Тип часа: комбинацација обраде и вјежбања 

Облик рада: комбинација фронталног, групног и индивидуалног 

Наставна средства: наставни листићи са истраживачким задацима 

Наставне методе: комбинација тест и дијалошке методе 

Број часова: 1 (један) 

                                       Структура часа  

1. Мотивација: Обновити врсте умјњетности, сценске умјетности, 

драмске умјетности и врсте филмова и за сваку врсту умјетности 

навести основно средство изражавања, обновити шта су и шта садрже 

синопсис, сценарио и књига снимања и шта су сценографија, 

костимографија, музика и глума! 

2. Истицање циља часа: Видјели смо како настаје филм и ко су његови 

аутори, а данас ћемо на основу рјешења задатака са наставних листића 

истраживати Филмска изражајна средства. Наслов написати на табли! 

3. Анализа: Наставник чита један по један задатак са наставног 

листића, по неколико ученика нуди одговоре који се упоређују, 

исправљају и допуњују да би се дошло до најпотпунијег рјешења. Ево 

како би на крају часа требала да изгледају рјешења на наставним 

листићима: 

                              Филмска средства изражавања  

Основна филмска средства изражавања су  планови и углови снимања.  

А. 1) Планови снимања су објекти или објекат обухваћен сликом у   

   зависности од удаљености камере од објекта: 

             а) општи план (тотал) обухвата цјеловит ентеријер, екстеријер  

    или пејзаж у коме се одвија филмска радња.  

б) средњи план обухвата цјеловиту особу до препознавања, а ако  

     је  особа снимљена до кољена, онда је то амерички план.  

         в)  крупни план  (гро план)  обухвата главу до рамена, а  ако  

              обухвата само очи, руку, сузу, украс -  то је детаљ-план. 

         2) Угао снимања (ракурс) је положај камере у односу на објекат  

              снимања: 

           а) доњи ракурс (жабља перстектива) - камера одоздо снима  

               објекат. 

            б) горњи ракурс (птичија перспектива) - камера одозго снима  

                 објекат. 
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                   в) нормална визура - камера снима објекат у висини     

                        људског ока. 

Б. Одредити филмске планове и углове снимања датих кадрова  

     из филма Орлови рано лете:    

Р.б. Филмски кадар План Ракурс 

1. Орлови лете изнад планине  тотал доњи 

2. Стриц на дрвету, а Жуја испод  средњи доњи 

3. Лијан у рупи са Жујом  средњи горњи 

4. Стриц лежи на Луњином крилу  крупни горњи 

5. Стричев шешир пробијен метком  крупни нормална 

6. Луњине сузе  док маше дјечацима  крупни нормална 

7. Дјечаци одлазе у колони бораца  тотал  нормална 

 

4. Вјежба: Одредити за сваки кадар шта је режисер желио постић баш 

тим планом и углом снимања!  

 

4. Синтеза: Набројити планове снимања и објаснити шта сваки план 

обухвата! Набројати углове снимања и објаснити начин снимања за 

сваки угао! 

 

5. Домаћи задатак: Ученицима дати задатак да посуде из видеотеке 

филм Орлови рано лете или да га погледају на интернету и ријеше 

задатке на наставном листићу! 

  

7. Преглед записа на графофолији или на табли:  

                                   

                              Филмска средства изражавања 

а)  Планови снимања: општи план (тотал),  средњи план, крупни    

      (гро) план 

 б) Углови снимања (ракурси): доњи ракурс (жабља перспектива),  

    горњи ракурс (птичија перспектива) и  нормална визура  
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Филмски планови и углови снимања 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

               

                          Нормална визура 

Општи план (тотал) 

 
                   
 
 
 
 
 

 
Средњи план 

 
                                    Доњи ракурс                          

         

 

 

 

 

 

 

 

Крупни (гро) план                                                         Горњи ракурс  
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                 БИЉЕШКА О АУТОРУ  

          Глигор Муминовић је 

рођен 5. марта 1948. године у селу 

Крушеву, испод планине Вучево, на 

ушћу  ријеке Пиве у Дрину. Основну 

школу је учио у Црквичком Пољу на 

Пивској планини испод Дурмитора, 

гимназију у Фочи, српски језик и 

књижевност је студирао у Београду, а 

младе језику и књижевности учио у 

Градачцу од 1972.  до 1992. године када 

због ратних дејстава прелази на 

подручје општине  Модрича гдје учествује у одбрани Републике 

Српске и наставља своју просвјетну и културну дјелатност.  

            Писао је сценарије за цијели низ друштвених и 

културних манифестација, објављивао пјесме, есеје, бесједе, 

рецензије, приказе књижевних дјела и кратке приче, уређивао 

листове и часописе „Радост“ (у Градачцу), „Савовање“, 

„Саборац“ и „Видовдански годишњак“ (у Модричи). Цјелокупно 

стваралаштво могло би се подијелити на поезију, прозу, 

есејистику, публицистику и методику наставе српског језика и 

књижевности.  

          Поезија је распоређена у двије 

збирке пјесама – Завичајне јабуке и 

Ђедовина. Завичајне јабуке су збирка 

лирских пјесама у којој се сликом и музиком 

ријечи користећи поједине топониме и 

личности као мотив (првенствено са подручја 

Модриче и из Пиве) покушавају открити 

трајне истине о једном народу – његовој 

историји, култури, традицији, вјери и 

обичајима – о његовом карактеру и души. Ту 
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завичајне слике и топоними израстају у симболе једног народа и 

његове душе – њених стрепњи, нада, чежњи и снова. Појединац 

постаје дио колектива  по поријеклу, менталитету и мјесту 

рођења и живљења и глас тог колектива у простору и времену. 

Збирка је разноврсна по мотивима, лирским облицима, стиховима 

и ритмовима, али је тематски, идејно и по лирском тону 

јединствена. Основна порука је да је човјек обиљежен својим 

поријеклом и средином у којој је рођен и у којој живи и да тај 

крст носи кроз све животне буре, некад као животну радост, 

некад као тешку коб, али увијек на понос себи и свом роду.  

           Ђедовина су пјесме које су једним дијелом дубоко 

укоријењене у Пиви и Пивљанима – 

њиховом менталитету и карактеру, а другим 

дијелом у самом аутору – његовом 

доживљају човјека и његове судбине, 

стваралаштва и његовог смисла. Испод 

урођене чврстине, оштрине, пркоса и 

поноса открива се свијет топле сањалачке 

душе која чезне за слободом, висином и 

ширином – за крилима. Свака пјесма 

настоји сачувати исконске вриједности по 

којима је лирика лирика – слику, емоцију, 

музику и снажну поруку. Њима су Пива и Пивљани, сами по себи 

чиста епска поезија, ушли у свијет и лирске поезије исто толико 

разноврстан и богат као и у епици. У тим плаништацима 

изложеним тешким искушењима сурове природе сачувана је 

дубоко људска топлина и осјећајност која није лако видљива, али 

која заискри и  затрепери увијек када то  треба, која се радује 

љепоти  и људској срећи, дјетиње безазлено се смије над 

властитим манама и слабостима,тугује и болује над нељудскости 

и пролазности… 



305 
 

                     Проза је садржана у два 

романа – Сијачи и сјемена и Божије 

давање. Сијачи и сјемена су роман о 

узроцима, методама, тактици и 

посљедицама рата, слика човјека 
 у рату кроз различита времена, о динамици 

историјског развоја људске природе и 

карактера, о причи и причању настао из 

пишчева животног искуства и народног 

памћења и предања. То је покушај да се 

дође до онога у човјеку што вјечно траје,  

што не мијењају ни простор ни вријеме, да се учи из историјског 

искуства, да се тим искуством тумачи садашњост и наслућује 

будућност, да се у човјеку граде мостови између прошлости, 

садашњости и будућности, да се тражи узроци зла у човјеку и  да 

се зло и похлепа лијече људскошћу, причом и причањем. На путу 

од Загорја, преко Сињајевине, Дурмитора, Вучева и Требаве 

срећемо у магли, по киши, вјетру и сунцу: Нову, Чуру, Милана, 

Мирка, Симеуна, Милоша, Ђорђа, Глигора и Бориса. Портрети 

сликани разним техникама, неки блиски и јасни, неки историјски 

и митски далеки јављају се пред оком у временима ратова, мира и 

чуда свако да остави свој траг и каже своју мисао.  

            Божије давање је прича о ономе 

шта је човјек по насљеђу и рођењу и ономе 

чиме га природна и друштвена средина 

обликује, о ономе шта је у њему божије а шта 

људско давање.  Све у роману се збива у 

сусрету различитих етика, култура, 

традиција, менталитета, карактера и 

поднебља и у покушају њиховог 

разумијевања, мирења и једињења, али  

покушај да се од двоје направи једно 

узалудан је – двоје остаје двоје и тако смо 
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само богатији. Оба романа су покушаји  да се међусобно помире 

књижевнотеоријски оквири кратке приче и романа, наративног и 

дескриптивног, дијалошког и монолошког, лирског, епског и 

драмског, да се покаже и докаже како је подјеле на књижевне 

врсте, облике и форме само условна јер књижевност у потрази за 

животним истинама користи све облике и сва средства. Свака 

прича у оба романа је заокружена литерарна цјелина која може 

самостално егзистирати, а истовремено је функционални дио 

широке књижевне структуре у којој добија поред оног основног и 

неко шире и допунско значење.     

          Есејистика – огледи, прикази и есеји су сакупљени и  

обједињени у књизи Из историје књижевности. То су 

покушаји да се систематично, сажето и прегледно помогне 

ученицима, студентима и њиховим 

наставницима у разумијевању и анализи 

цјелокупног књижевног дјела појединих 

писаца у контексту књижевне историје или 

њихових појединачних дјела или само неког 

структуралног елемента књижевног дјела. То 

су узорци како се пишу књижевне анализе, 

реферати, осврти, есеји, студије, 

истраживања, семинарски радови… Поред 

текстова из историје и теорије књижевности 

у књизи су уврштени и есеји везани за 

националну историју, културу и традицију писани пригодно 

поводом годишњица значајних догађаја и личности, а држани као 

пригодне бесједе или објављивани у часописима Звоно 

православља, часопис Епархије зворничко-тузланске – 

Намјесништво брчанско, и Српској вили, часопис Српског 

културно-просвјетног друштва „Просвјета“ – Општински одбор 

Бијељина.   

          Публицистички текстови су расути по 

часописима које је уређивао Савовање, Саборац и Видовдански 
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годишњак и обично имају пригодан 

карактер да укажу на значај појединих 

догађаја и личности са историјског и 

културног аспекта. Најзначајнији 

публицистички текст Модрича у 

простору и времену је објављен у 

облику посебне књиге. То је сажет 

географски приказ општине Модрича и 

слика хронолошког тока историјских 

догађаја на овоме простору, кратак 

путоказ и путопис кроз простор и вријеме, 

прошлост и садашњост. У географском прегледу дат је рељеф, 

хидрографија, клима, флора, фауна, привреда, саобраћај и развој 

друштвених дјелатности (религије, просвјете, здравства, културе, 

информисања и спорта). Историјски дио прати хронолошки ток 

збивања на овоме простору од праисторије, римског доба и 

средњег ријека, преко времена Османлија и Аустроугарске 

монархије, Првог и Другог свјетског рата до Отаџбинског рата и 

стварања Републике Српске. Поред објективних географских и 

историјских чињеница текст прате и лирски записи и 

фотографије чиме се овај простор јаче веже за срце читаоца.  

           Методика наставе српског 

језика и књижевности је била 

предмет пишчевог скоро свакодневног 

интересовања – како унаприједити наставу 

језика и књижевности, како омогућити 

ученицима да што лакше савладају 

програмске садржаје и како помоћи колегама 

да што успјешније извршавају своје задатке. 

Тако су настале књиге: Српски језик – 

приручник за ученике и наставнике, Српски 

језик – збирка задатака, Српски језик – 

припремање наставе и Култура изражавања – узорци и вјежбе. 
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           Српски језик – приручник за ученике и 

наставнике је подсјетник за оне који уче српски језик, теорију 

књижевности, сценску умјетност и културу изражавања  и  оне 

који им помажу у томе. Садржаји су дати сажето, прегледно и 

систематично с намјером да посебно послуже при припремама за 

завршне, матурске и пријемне испите и да буду приручни 

информатор и извор основних темељних знања без којих је 

незамислива усмена и писана комуникација књижевним језиком 

и свима онима који желе или имају обавезу користити 

књижевнојезичку норму. Приручник је урађен тако да пружа лако 

разумљиву информацију из књижевнојезичке норме, теорије 

књижевности, сценске умјетности и културе изражавања и да 

замијени основошколцима и средњошколцима све уџбенике и 

приручнике које су користили од првог до деветог разреда и да ту 

брзо и лако пронађу и подсјете се садржаја које су учили па 

заборавили, а неопходни су им за разумијевање сложенијих 

језичких и књижевних структура.   

          Српски језик – припремање наставе је приручник 

за наставнике српског језика који им даје цијели низ различитих 

могућности за обраду, вјежбање и 

систематизацију наставних садржаја из 

књижевности, језика, правописа, културе 

изражавања и сценске умјетности 

користећи различите облике, методе и 

средства учења и поучавања. У њему је 

обрађено преко сто наставних јединица по 

свим дидактичким и методичким нормама 

користећи класични облик припремања 

који се лако може трансформисати у 

савременије облике организације наставе. 

Час се води од мотивације ученика, преко истицања циља, 

анализе и синтезе до вјежбе и провјере. Посебна пажња је 

посвећена процесу анализе у коме се ученици уводе у саму 
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суштину наставне јединице. Правилно формулисање образовних, 

функционалних и васпитних циљева наставне јединице и 

схватање њене суштине је основни услов квалитетне наставе. 

Зато приручник управо томе посвећује дужну пажњу јер ако сам 

наставник не схвати правилно тематскоидејну суштину текста, 

залудан је сав остали посао.  

          Српски језик – збирка задатака 
су задаци из српског језика (граматике и 

правописа) са рјешењима за ученике 

основних и средњих школа. Садржаји су 

распоређени поступно и систематично од 

историје језика преко фонетике, морфологије 

и творбе ријечи до синтаксе и правописа 

дајући цјеловит увид у језичку структуру и 

оспособљавајући младе да се служе 

књижевним језиком у говору и писању. 

Задаци су намијењени вјежбању, 

провјеравању знања, припремању за такмичења, завршне и 

пријемне испите. На преко 150 страница формата А-4 дат је 

цијели низ различитих типова задатака из свих подручја наставе 

граматике и правописа. Рјешења задатака дају цјеловит систем 

основних знања из српског језика и на тај начин збирку задатака 

трансформишу у  приручник у коме се дају темељна знања из 

српског језика, његове историје и књижевно-језичке норме који 

не служи само онима који су укључени у процес учења, већ и 

онима који желе отклонити одређене језичке недоумице и дилеме 

у циљу правилног служења књижевним језиком. Култура 

изражавања – узорци и вјежбе је помоћ у писању не само 

основцима и њиховим наставницима већ свима који 

професионално или лично имају потребу за причањем, 

описивањем, извјештавањем, расправљањем или пословном 

комуникацијом. У књизи су дати примјери за све облике и типове 

изражавања, указано на основна правила прикупљања и селекције 
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садржаја, његовог идејног осмишљавања 

и компоновања и стилског и језичког 

обликовања водећи увијек рачуна да 

причање, описивање, извјештавање и 

расправљање никада не смију бити сами 

себи циљ (прича ради приче, опис ради 

описа, извјештај ради извјештаја, расправа 

ради расправе), већ да морају носити 

одређену мисао или емоцију, да морају 

имати свој смисао, поруку и функцију. 

Управо због тога је настао приручник – да 

се избјегне формализам и пука глагољивост, а укаже на суштину 

и смисао усменог или писаног изражавања.     

            Комплетно ауторово стваралаштво има 

првенствено педагошку функцију и практичну вриједност. Настајало је 

из потребе да се докучи смисао живљења и стварања, истакну и од 

заборава сачувају одређени етички и естетски принципи, да се истинске 

вриједности културе и традиције једног народа чувају и афирмишу и да 

се помогне младима да што лакше откривају љепоту и радост живљења 

и законитости и љепоту језичког израза и књижевног стваралаштва. 

Цијело дјело носи четири снажна печата – Пиве гдје је аутор рођен, 

Требаве, Посавине и Вучијака гдје живи и ради, младих које је предано 

учио и књижевности и српског језика који су му били путоказ и 

инспирација још од основношколских дана. Све је то једна надахнута 

велика прича о човјеку у простору и времену, смислу његовог 

постојања и трајања и језику као медију кроз који се човјек исказује, 

показује и чува. То је брана од отуђења, од бесмисла, од изгубљености 

и заборава - покушај да се у човјеку сачува срце, пронађе љубав, 

открије оно исконско и божанско, да човјек остане човјеком без обзира 

каква му све искушења приређује природа и нуди развој науке и 

технологије јер човјек без истинског човјека у себи нема куд у 

будућност. 

                    Без обзира да ли нам неко запажање, истину или 

доживљај саопштавао приповиједајући, описујући или у форми 

дијалога, монолога или расправе, то је увијек упечатљиво,  
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стилски беспрекорно, сликовито и емоционално, са изванредним 

осјећајем за важан детаљ и за склад емоције и рација. И када је у 

питању литерарни, публицистички или књижевнио-научни текст, 

реченица тече једноставно, спонтано, неким природним ритмом 

који се неусиљено примиче законима стиха носећи у себи 

пријатну музику ријечи. По тој синтези слике, музике и емоције 

је лако препознати сваки Глигорев текст. Шта год и о чему год 

писао, он увијек остаје оно што је цијелог живота професионално 

био – учитељ љепоте  живљења, стварања и изражавања; учитељ 

језика и књижевности; учитељ онога по чему је човјек највише 

човјек и са чиме сигурно може остати човјеком у свим 

искушењима која му слиједе, која му потајно природа припрема и 

намеће индивидуални или друштвени развој. 
 

 У Модричи, на Светог Петра Цетињског, 31. октобра 2014.  

 

                                                     Марко Раулић Ђукић 
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