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Предмет: Српски језик и књижевност 

Наставник: Марина Панић 

Школа: 
Гимназија Краљево – основно образовање ученика обдарених за 

математику 

Разред: осми 

Наставна 

тема: 

Говорити о љубави, то је већ помало волети 

Наставна 

јединица: 

Народне лирске песме 

Тип часа: обрада 

Трајање: два часа 

Облик рада: фронтални, индивидуални, групни, вршњачко учење 

Наставне 

методе: 

монолошка, дијалошка, текст метода, метода демонстрирања, 

мултимедијална (аудио-визуелна) метода, компаративна метода 

Образовно-

естетски  

циљеви: 

– уживање у богатству народног језика и народног духа, 

издвајање и вредновање  високих естетских вредности 

народне лирике; 

– читање, доживљавање и тумачење различитих слојева 

љубавних народних песама (дословног и метафоричког 

значења речи, функционалности напоредних 

синтаксичких односа, музикалности језика и мелодијских 

особености народне музике и визуелизација песничких 

слика); 

– интерпретација литерарних мотива прочитане народне 

песме; 

– уочавање одлика народне лирске љубавне поезије; 

– обнављање знања о стилским фигурама; 

– обнављање знања о напоредним реченицама; 

– савладавање традиционалних наставних садржаја у 

савременом окружењу; 

– уочавање повезаности књижевности са другим 

уметностима, али и са биологијом и информатиком; 

– упознавање са лековитим својствима биљака које се 

помињу у народној лирици. 

Васпитни 

циљеви: 

– указивање на важност свестраности и опште повезаности 

садржаја различитих школских предмета; 

– неговање истраживачког и стваралачког духа ученика при 

тумачењу љубавних народних песама; 

– неговање љубави према народној књижевности и народној 

традицији уопште; 

– упућивање ученика да препознају и поштују 

традиционалне породичне вредности које се негују у 

лирским љубавним народним песмама; 

– омогућавање ученицима да покажу своје таленте за остале 

уметности и умења којима су овладали; 

– ојачавање ученичке самосталности у  избору начина и 

темпа рада; 

– богаћење језичког израза ученика; 

– развијање интелектуалне радозналости; 
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– развијање љубави према естетици у уметности, али и 

свакодневном животу . 

Функционални 

циљеви: 

– примена теоретски стеченог знања о стилским фигурама 

на конкретном књижевноуметничком тексту; 

– примена знања из граматике о напоредним реченицама; 

– практично показивање знања и умења из различитим 

областима (наставним предметима) савладаваних током 

досадашњег учења; 

– развијање дигиталне писмености код ученика; 

– развијање способности да препознају различите изворе 

знања; 

– оспособљавање ученика за анализирање и тумачење 

народних лирских љубавних песама; 

– понављање и проширивање наученог о народној лирици; 

– подстицање ученика да уочава везе и корелације између 

формалног знања о језику и сложености света који се 

језиком ствара; 

– охрабривање ученика да у дигиталном окружењу 

откривају и примењују научено у школи при изради 

групних задатака; 

– неговање тимског духа и рада; 

– поштовање задатих рокова. 

Кључне речи: 
лирика, народна књижевност, усмена књижевност, митологија, 

лепота, идеал, цвеће, лековите биљке 

Новина: 

Употреба различитих плагинова на Мудл платформии осталих алата 

које служе за рад са текстом и са могућностима прављења 

текстуалних докумената,  јесте иновација у настави српског језика, 

али за ову генерацију ученика осмог разреда и није велика, јер су 

они већ навикли да активно раде са наставницом на овај начин. 

Ипак, идеја да се повежу знања стечена на различитим предметима у 

школи указивање на важност свестраности и опште повезаности 

садржаја различитих школских предмета, чини ову тему још 

значајнијом и занимљивијом.  

Литература за 

ученике: 

– Зорица Несторовић, Златко Грушановић, читанка "Речи 

мудрости", прерађено издање, Клет, 2012. 

– Весна Ломпар, Зорица Несторовић, Златко Грушановић, 

Радна свеска која прати Читанку, Клет, 2012. 

– Вебциклопедија, каталог веб алата, 

http://vebciklopedija.zajednicaucenja.edu.rs/  

– Википедија, слободна енциколопедија, https://sr.wikipedia.org 

– Књижевност, https://silvy1102.wordpress.com 

– Бионет школа, наставнице Снежане Трифуновић, 

http://www.bionet-skola.com 

– Небески прстен, http://nebeskiprsten9.blogspot.rs/ 

Литература за 

наставника: 

– Зорица Несторовић, Златко Грушановић, Читанка "Речи 

мудрости", прерађено издање,Клет, 2012. 

– Весна Ломпар, Јелица Живановић, Наташа Кљајић, Марија 

Марковић, Биљана Никић, Саша Чорболоковић „Асоцијације 

у настави српског језика и књижевности“, Клет, 2014.  

– Наставни материјали и прилози настави српског језика и 
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књижевности са сајта Клет-а, http://www.klett.rs/nastavni-

materijali 

– Видо Латковић "Народна књижевност", Београд, Научна 

књига, 1987. 

– Веселин Чајкановић "Мит и религија у Срба", Српска 

књижевна задруга, Београд, 1973. 

Корелација са 

другим 

предметима: 

Наставна тема уклапа се у програм предмета Српски језик и 

књижевност за осми разред, али и са ранијим програмима и знањима 

из овог предмета које се овом приликом обнављају и успоставља се 

корелација са предметима: 

- Биологија (проучавање биљака и њихових својстава),  

- Ликовна култура (портрети, композиција слике, колорит, 

уметнички доживљај)  

- Рачунарство и информатика (употреба алата за цртање) 

- Музичка култура (однос традиционалне и новокомпоноване 

музике), 

- Историја (слика традиционалног српског),  

- Грађанско васпитање (универзалне етичке вредности живота) 

- Верска настава (хришћанске врлине). 

Неопходна 

наставна 

средства и 

материјали: 

рачунар, видео-бим, дигитална учионица (кабинет информатике и 

рачунарства), Мудл платформа и њени плагинови, сараднички алати 

на Гугл апликацијама, Ворд  и  пауер-поинт презентације. 

Активности 

наставника: 

– организује активност ученика на својој Мудл платформи 

(moodle.професоркамарина.од.срб); 

– истражује најпогодније и најитересантније web 2.0 алате за 

обраду наставне јединице; 

– организује рад са ученицима у кабинету за српски језик и 

књижевност школе;  

– информише се о начинима на који су се ученици поделили у 

групе за рад на истраживачким задацима; 

– прати ученички рад преко друштвених мрежа, Мудл 

платформе, Гугл апликација или мејла;  

– консултује се са ученицима и одговара на евентуалне 

недоумице које ученици имају у раду; 

– резимира ученичку активност и систематизује закључке до 

којих су ученици дошли током истраживачког рада. 

Активности 

ученика: 

– читају лирске народне песме и припремају се да активно 

учествују у тумачењу књижевног дела на часу решавајући 

истраживачке задатке које им је наставница оставила на сајту; 

– деле се у групе у складу са личним интересовањима и о 

саставу групе обавештавају наставницу;  

– износе запажања и закључке до којих су дошли током групног 

истраживачког задатака; 

– израђују истраживачке  задатке на часу; 

– износе своје мишљење, став и суд о прочитаном;  

– праве тестове којима ће испитати знање својих вршњака; 

– решавају задатке провере наученог . 
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Стандарди: 

CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и 

ауторска књижевност)  

CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и 

десетерац)  

CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, 

тему, фабулу, време и место радње, лик... 

CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких 

текстова и поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе* 

CJ.1.1.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела 

CJ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је 

настало и са временом које се узима за оквир приповедања 

CJ.2.3.4. познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, 

комбинована творба, претварање) 

 CJ.2.3.10. зна значења речи и фразеологизама који се јављају у 

школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.), 

као и литерарним и медијским текстовима намењеним младима, и 

правилно их употребљава 

CJ.2.3.11. одређује значења непознатих речи и израза на основу 

њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени (сложенији 

примери)  

CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у 

књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, 

градација, метафора, контраст) 

CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, 

карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и њихову 

међусобну повезаност 

CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

CJ.3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или 

аргументе против ње; изводи закључке засноване на сложенијем 

тексту CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује 

функцију стилских фигура у тексту 

CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела 

позивајући се на само дело 

CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га 

образлаже 

CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима 

који се обрађују у настави  

 

Ток часа: Активност: Активност ученика: 
Активност 

наставника: 

 

Први час: дигитални кабинет 

 

Уводни 

део часа 

(10 

минута) 

Подела на 

групе  

читање песама 

и  

објашњавање 

 Ученици су се улоговали на 

своје Мудл налоге на страници 

moodle.професоркамарина.од.срб. 

Изабрали су групу у којој ће 

радити, помоћу опције Избор на 

Наставник је 

поставио раније на 

Мудл опцију Избор и 

Књига. 

Појашњава 
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истраживачких 

задатака 

 

 

Прилог: Ток 

часа по 

сликама 

екрана /Изглед 

платформе на 

Мудлу, Избор, 

Књига 

Истраживачки 

задаци по 

групама 

Мудлу. Читају песме које су 

постављене у облику опције 

Књига. 

Читају Истраживачке задатке по 

одабраним групама, 

постављају питања уколико имају 

потребе за појашњењима. 

 

истраживачке 

задатке усменим 

путем, уколико 

ученици траже. 

Средиш-

њи део 

часа: 

(30 

минута) 

Израда 

задатака 

 

 

 

 

 

Прилог: 

Ток часа по 

сликама 

екрана/ 

Сараднички 

алати у Гугл 

апликацијама 

Ученици активно обављају своје 

задатке. 

Цртачи: истражују интернет и 

цртају биљке које се помињу у 

народним песмама, у алатима 

намењеним цртању (Corel draw, 

Paint и YouiDraw). 

Биолози: претражују интернет и 

истражују лековита својства 

биљака, изглед и грађу, 

припремају електронску брошуру 

у коју прво праве у Ворд-у, затим 

се она прбацује у пдф формат и 

даље претвара у електронску 

брошуру. 

Музичари: истражују интернет 

(Јутјуб) и проналазе музичке 

интерпретације народних 

лирских песма. 

Граматичари: раде на тексту и 

проналазе напоредне односе у 

народним лирским песмама, 

бележе их помоћу сарадничких 

алата на Гугл апликацијама,  и 

спремају заједно тест који ће 

сутра поставити својим 

другарима. 

Стилисти: раде на тексту 

народних лирских песама, 

проналазе мотиве и стилске 

фигуре које се најчешће у њима 

појављују, израђују питања за 

заједнички тест који ће сутра 

поставити својим другарима и 

бележе их помоћу сарадничких 

алата на Гугл апликацијама. 

Наставник прати, 

помаже, упућује, 

разговара са 

ученицима, помаже 

при одабиру алата. 
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Завршни 

део часа: 

(5 

минута) 

Кратак осврт 

на урађено и 

подсећање да 

ученици имају 

обавезу да 

направе 

заједнички рад 

који ће 

представљати 

на следећем 

часу. 

За домаћи задатак довршавају 

започето стварајући заједнички 

рад у дигиталном облику који 

презентују на следећем часу. 

Наставник указује на 

потрошено време, 

упозорава на домаћи 

задатак, помаже да 

сарадња буде што 

успешнија. 

 

Други час: учионица за српски језик или дигитални кабинет. 

 

Уводни 

део часа 

(5 

минута) 

Игра 

асоцијације 

 

Прилог: Игра 

асоцијације 

Ученици решавају игру 

асоцијације, одгонетају коначно 

решење и решење колона. 

Наставник води 

игру, усмерава и 

подстиче 

такмичарски дух. 

  

Средиш-

њи део 

часа: 

(15 

минута) 

Презентација 

радова 

  

Прилог: 

Приручник о 

лековитом 

биљу, Слике 

Цртача, 

Линкови ка 

Јутјубу 

Групе Цртачи, Биолози и 

Музичари  представљају 

производ свог рада, у 

презентацији која не траје дуже 

од пет минута. Ученицима је 

дозвољено коментарисање, 

постављање питања и 

дискутовање. 

 

 

Наставник прати, 

коментарише, 

упозорава на време, 

евентуално допуњава 

одговоре. 

 

 

Средиш-

њи део 

часа (15 

минута) 

Решавање 

тестова 

 

Прилог: Ток 

часа у сликама 

екрана / 

Изглед теста, 

Оцене Актив 

квиз, 

Резултати 

теста 

 

Групе Граматичара и Стилиста су 

осмислиле тестове, користећи 

садржај лирских љубавних 

песама обрађиваних на часу, 

којим се проверавају знања из 

области напоредних односа и 

стилских фигура којима ове 

народне песме обилују. 

Остали ученици решавају тестове 

који се налазе у Актив квиз алату 

на Мудлу, који служи као нека 

врста интерактивног текста 

(слично Каху тестовима на 

интернету). 

Води тестирање, 

проверава тачност 

одговора визуелним 

путем, чита тренутне 

ранг листе 

постигнућа. 

Завршни 

део часа: 

(5 

минута) 

Анализа 

постигнутог 

 

 

Прилог: Ток 

часа у сликама 

екрана/ 

Ученици се самовреднују, 

суочавају се са својим 

(не)знањем, и добијају 

мотивацију да раде боље и 

успешније. 

Наставник прати, 

мотивише за даљи и 

бољи рад, анализира 

успех и тежину 

постављених питања. 
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Стубичасти 

графикон 

приказа оцена, 

Повратна 

информација 

наставнику –

статистика. 

 


