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ЗНАЧАЈ ИЗВРШЕНЕ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ

Наставни план и програм је документ који је 
потребно усавршавати и мијењати.

Претходне реформе и модернизације 
програма доносиле су претрпане уџбенике, а 
ученици су све мање знали.

Потврду стручне јавности о послу који је 
урађен су дале јавне расправе.



Током расправа највећим дијелом су се износили
коментари и утисци на поједине измјене, а 
есенцијална вриједност овако прикупљених ставова
је подршка присутних наставника свим измјенама у 
понуђеном програму.

Како се у раду Радне групе артикулисала група
питања на која је требало дати одговор, јавне
расправе су биле одличан показатељ спремности
наставника на промјене.



Ко врши промјене и како?

 Формиране су радне групе које чине научни 
радници, наставници и професори, те просвјетни 
савјетници.

 Досадашње промјене су представљале скретање 
са суштине ка форми.

 Овај програм нуди укидање формалног 
програмирања у настави.       



Циљ модернизације:

 Наставни план и програм је оквир у којем се крећу 
наставне активности и треба да буде путоказ и водич, 
а не једносмјерни колосијек.

 Развој способности учења.

 Примјена активних метода.



Шта је модернизовано?

ЛЕКТИРА (у свим разредима осам обавезних лектира)

Нпр. 6.разред

Хајдук у Београду (Градимир Стојковић), Влак у снијегу 
(Мате Ловрак)...

7.разред

Дјечаци са Уне (Р.Рисојевић), Хајдуци ( Б.Нушић), Сунчана
обала (А.Микић)...

8.разред

Приповетке (Чехов), Прадевојчица (Д. Максимовић),

Зона Замфирова (С.Сремац)...

9.разред

Пјесме (Ј.Дучић), Јама (И.Г.Ковачић), Мали принц (Егзипери)
Марко Краљевић поново међу Србима (Р.Домановић)...



Шта је модернизовано?

6.разред (60 часова)

Врсте ријечи, именице, замјенице (именичке и 
придјевске),

Придјеви, бројеви, лексикологија (10 часова)

7.разред  (52 часа)

Творба ријечи, фонетика, глаголски систем

8.разред (46 часова)

Синтакса (34 часа) и историја српског језика (12 часова)

9.разред (50 часова)

Српски језик и дијалекти, фонетика(акценти), творба 
ријечи, синтакса



Шта је модернизовано?

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА (прије култура изражавања) 

6. разред (50 часова):

• Правопис (20) -писање Ви и Ваш; рјечце не и нај;

придјеви настали од именица типа-историјски;

• Присвојни придјеви са наставцима: -ски,-шки,-чки, -

ов,-ев,-ин;

• Рефлекси гласа јат, интерпункција уз вокатив, писање 
управног говора;



Усмено и писано изражавање.

 Говорне вјежбе.

Четири домаћа задатка и њихова анализа на 
часу.

Четири школска задатка ( 1 час припрема, 1 час 
израда и 1 час исправак).

Лексичке вјежбе...



7.разред (26 часова):

 Правопис-провјеравање, понављање и увјежбавање 
правописних правила обрађених у претходним 
разредима са посебним акцентом на писању рјечце 
ли уз глаголе, не уз глаголе, именице и придјеве. 

 Писање глаголских облика.

 Четири домаћа задатка и њихова анализа на часу.

 Четири школска задатка ( 1 час припрема, 1 час 
израда и 1 час исправак).



8.разред (30 часова):

 Правопис-интерпункција у вези са зависним 
реченицама.

 Писање молбе, жалбе, имејла и других састава у 
складу са правописном нормом.

 Усмене говорне вјежбе на задате теме из друштвеног 
и социјалног живота.

 Четири домаћe писменe задаће и њихова анализа на 
часу.

 Четири школске писмене задаће (1 час припрема,1 
час израда, 1 час исправка).



9.Разред (26 часова):

 Правопис-систематизовање садржаја из правописа.

 Функционални стилови.

 Четири домаћe писменe задаће и њихова анализа на
часу.

 Четири школске писмене задаће (1 час припрема,1 

час израда, 1 час исправка).



Књижевност

• 6. разред

• Народна поезија и приповијетка- одлике.

• Писана књижевност- одлике, форма, структура.

• Драма, роман- опште одлике.

7. разред

• Умјетнички доживљај лирске пјесме, основни облици 
стиха и строфе, језичко-стилска изражајна средства.

• Тематски слој књижевног дјела и карактеризација 
ликова.

• Вођење дневника читања, израда рјечника 
књижевних термина и непознатих ријечи.



8.разред:

Периодизација књижевности-основне епохе и правци 
(романтизам,реализам,модерна).

9.разред:

Композиција приповијетке, приповједачки поступци, 
анализа књижевних ликова.



 Ученици ће  научити како разликовати 
књижевноумјетнички од осталих типова текста.

 Усвојиће књижевне термине и функционалне 
појмове према захтјевима програма и примијениће 
их на конкретно књижевно дјело.

Циљ:

Стварање читалачких навика и активно учење
на понуђеним текстовима



Заједнички и основни циљ:

 Развијање језичког мишљења и језичке свијести
уочавањем језичких законитости.

 Тематска и жанровска разноврсност ће ученицима
послужити да уђу у свијет књижевности.

 Развијање језичке културе је један од најважнијих

задатака наставе српског језика.



Умјесто закључка:

Овако понуђен програм пружа могућност 
сваком наставнику да ради на јачању 

когнитивних, социјалних и емоционалних
компетенција. 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


