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У уџбеничким комплетима заступљени су сви обавезни текстови прописани програмом наставе  
и учења, алтернативни, изборни текстови, текстови из домаће лектире, као и текстови из допунског 
избора лектире. Сваки уџбенички комплет има и своју дигиталну верзију – дигитални уџбеник.
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АУТОРСКИ ТИМАУТОРСКИ ТИМ
Проф. др Александар Јерков

Редовни професор на Филолошком факултету у Београду, где предаје Српску 
књижевност 20. века, и управник Универзитетске библиотеке Светозар Марковић. 
Књижевни критичар, теоретичар и историчар књижевности.

Предавао је српску књижевност на Универзитету Мичиген у Америци, на Универ-
зитету Еберхард у Немачкој и на Филозофском факултету Свеучилишта у Загребу, 
као и на бројним гостовањима на славистичким катедрама у више европских гра-
дова. Учествовао је у бројним пројектима посвећеним проучавању књижевности 
у земљи и иностранству. Био је уредник и главни и одговорни уредник у више 
издавачких кућа у земљи (Просвета, Моно и мањана, Плато), уредник часописа 
Студент и Видици и члан неколико редакција часописа. Аутор је бројних књига 
и научних студија.

Катарина Колаковић дипломирала је на групи за Српску књижевност и језик 
Филолошког факултета у Београду, на коме је завршила и дипломске академске 
студије – мастер. Као професор српског језика и књижевности стекла је искуство 
у раду у основној школи, гимназији и неколико средњих школа. Запослена је  
у ОШ „Дринка Павловић” у Београду. Сарадник је Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања. Аутор је текста монографије „Београд – врата Истока, 
капија Запада”.

Анђелка Петровић дипломирала је и магистрирала на Филолошком факултету 
у Београду (група за Српску књижевност и језик). Ради у Математичкој гимназији у 
Београду. Сарадница је Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. 
Двострука је добитница награде Дигитални час, коју Министарство за трговину, 
туризам и телекомуникације додељује наставницима који умешно користе савре-
мене информационе технологије у настави. Добитница је награде за најбољи час 
на даљину на конкурсу Магија је у рукама наставника.

Данијела Милићевић дипломирала је на Филолошком факултету у Београду и 
стекла звање професора српског језика и књижевности са општом књижевношћу. 
Ради у ОШ „Јанко Веселиновић” у Београду и има двадесет једну годину стажа. Била 
је руководилац Општинског актива наставника српског језика Општине Вождовац 
шест година, а од 2017. председница је Београдске подружнице Друштва за српски 
језик и књижевност Србије. Добитник је прве републичке награде за најбољи 
основношколски часопис – Јанкове новине. Аутор је више пројеката огледних, 
угледних и јавних часова.

Сунчица Ракоњац Николов завршила је Филолошки факултет у Београду, 
група Српска књижевност и језик са општом књижевношћу. Ради у ОШ „Ђура Да-
ничић” и бави се писањем и објављивањем стручних радова. Аутор је уџбеника 
за 5. и 6. разред за ученике који наставу похађају по ИОП-у. Активно сарађује  
у разним стручним тимовима и друштвима.
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На крају сваког поглавља 
налази се  
тест за проверу знања. 
Питања су дата према 
моделу питања која долазе 
на завршном испиту у 
основном образовању.
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И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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АУТОРИ  

проф. др Александар Јерков 
Катарина Колаковић 
Анђелка Петровић

ЧИТАНКА Поред назива књижевног дела јасно 
стоји ком књижевном роду  
и књижевној врсти дело припада.

Звуци прошлости − нов, јединствени сегмент – 
енциклопедијске одреднице које су тематски или 
мотивски повезане са делом које се обрађује.  
Од ученика се очекује да добро проуче текст,  
мотивишу се на додатно истраживање литературе  
и других извора знања како би открили одговор. 

Упознај аутора − позив ученицима да сазнају  
више о писцима чија дела читају. 

Истражујемо свет књижевног дела помоћу питања 
која усмеравају пажњу ученика на све оно што је 
везано за разумевање тог дела.

Објашњење непознатих 
речи и појмова.
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Звуци знања − 
објашњење нових 
књижевно-теоријских 
појмова које ученик треба 
да усвоји.

Подсећање на појмове  
који су усвојени у 
претходним разредима.
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Одлично је што је објашњење нових књижевно-теоријских појмова у одељку Звуци знања у Читанци 
прецизно и формулисано тако да га може разумети ученик 7. разреда. Нарочито су корисни тестови 
на крају сваког поглавља, којима се проверава ниво усвојеног знања. Чини ми се да се дуго у уџбеницимa 
запостављало подизање опште културе ученика. У овој Читанци, кроз питања дата за тумачење 
књижевног дела, као и кроз илустрације, ликовне садржаје, репродукције слика и одељак Звуци 
прошлости, ученик може стећи богату општу културу, добро се информисати и све то повезати са 
знањем из других предмета.

Кроз разноврсне приступе ученици се подстичу да функционално усвајају знање,  
развијају креативно, али и критичко мишљење.

Ивана Чукановић, ОШ „Душан Јерковић”, Ужице

Рекли су о нашим уџбеницима...
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својих родитеља. Тако је са 
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У анализи језичких појава полази се 
од познатог и постепено, негујући 
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Граматика се одликује лакоћом стила и 
израза, јасним, једноставним и разумљивим 
речником. Намера аутора била је да 
подстакне учење и примену граматичких 
и правописних правила српског језика, како 
у говору, тако и у писменом изражавању. 
Рукопис омогућује значајну самосталност 
у учењу и истраживању, отклањајући 
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Уочљива је успешна намера аутора да 
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Светлана Филиповић,  
ОШ „Јово Курсула”, Краљево

Рекли су о нашим 
уџбеницима...
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И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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Уводна мотивација

Књижевни текстови који нису обрађени у читанци  
полазиште су за проверу знања ученика.

Обнављам научено − задаци којима се  
проверава у ком степену је ученик  
савладао књижевне појмове  
прописане програмом наставе и учења.

Откривам ново − задаци за проширивање  
и богаћење језичке културе ученика.

Задаци отвореног типа,  
који подстичу литерарно 
изражавање ученика.

Полазни књижевни текст на основу  
кога се разматрају језичке појаве.

Различити типови задатака  
за проверу усвојеног знања.

Решења тестова дата су према  
кључу којим се решавају тестови  
на малој матури. 

На крају радне свеске налазе се  
тестови са 20 питања из књижевности 
и граматике, направљени према моделу 
питања који долазе на завршном испиту  
у основном образовању.

Задаци чија је улога да провере 
колико ученик разуме 
прочитани текст и како проналази 
информације у њему. 

КЊИЖЕВНОСТ
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Радна свеска помаже да се код ученика развије свест 
о креативним могућностима језика. Поступност 
у прелажењу са нижих нивоа захтева на више 
очигледна је у свим аспектима. 

Ката Симић Мишић,  
професор српског језика и књижевности

Ова радна свеска издваја се од осталих јер нуди 
задатке који обједињују књижевност и граматику,  
а какви се срећу на завршном испиту.

Ана Мариновић, ОШ „Илија Бирчанин”, Београд

Рекли су о нашим уџбеницима...172 СТРАНE
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ЧИТАНКА

•  Развијена и разграната тумачења књижевног дела обухватају све његове аспекте.

•  Књижевно-теоријски појмови објашњени су речником који разуме ученик осмог разреда,  
без компликованих фраза. Појмови су доведени у везу са књижевним делом које се обрађује;  
дефинише се до четири књижевно-теоријска појма у једној лекцији. 

•  Систематизације целокупног градива од 5. до 8. разреда дате су у виду мапа ума,  
табеларног приказа и кључних појмова, што омогућава лакше памћење. 

•  Визуелно-графичким решењем уџбеник одговара интересовањима данашњих генерација.

•  Висок ниво опште културе и информисаности, остварен кроз анализу садржаја и пропратни  
ликовни материјал (репродукције слика, споменика културе, дела од општег националног значаја,  
фототипска издања, спомен-комплекси...), доприноси неговању љубави према националној  
и светској култури и уметности. 

•  Уџбеник је задацима и налозима усклађен са општом тежњом ка развијању дигиталног образовања  
и писмености: снимање паметним телефоном, израда Power Point презентација, анимација, видео-записа,  
коришћење разних програма који су обрађени на часовима информатике.

•  Разноврсни домаћи задаци подстичу ученике да на другачији и креативан начин истражују,  
допуне и обогате своје знање. Ученик бира задатке према личном афинитету, склоностима,  
интересовањима или таленту. Ниво међупредметне корелације изузетно је висок.

88 У ВУКОВО ДОБА
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РОД
лирика

ВРСТА
народне 

лирске песме

ОБИЧАЈНЕ НАРОДНЕ 
ЛИРСКЕ ПЕСМЕ

О
бичајне народне лирске песме развиле су 
се од претхришћанских обредних песама 
које су се односиле на стара веровања 

и кључне догађаје из живота човека. Са дола-
ском хришћанства ти догађаји су изгубили свој 
обредни карактер, али су се задржали лепи, 

живописни обичаји који су зближавали људе. 
Обичајне песме везују се за најважније 

тренутке из живота човека какви су, на при-
мер, свадбе, породичне свечаности, славља, 
сахране, па зато у ове песме спадају и сватов-
ске песме, наздравице и тужбалице.

Сватовске песме певају о осећањима, атмосфери и обичајима који претходе свадбеном 
чину или прате његове припреме и саму свадбу. За њих је карактеристичан ведар, радостан 
тон, а често је наглашена свечаност самог догађаја, лепота и врлине младе и младожење. 
Сватовским песмама изражава се нада да ће младенци бити срећни и жеља да невеста донесе 
срећу и мир породици. Понекад ове песме могу бити и тужне, када певају о растанку девојке 
са родитељским домом. 

Сватовске песме опевају све делове свадбеног ритуала, од просидбе и прстеновања девојке, 
преко окупљања сватова, њиховог одласка младожењиној и младиној кући, даривања и опре-
мања девојке, до самог венчања. Када се сватовским песмама на самом слављу наздравља мла-
дожењи, млади или гостима, готово и да не постоји разлика између ових песама и почасница.

Заран, Павле, заран, мили брале!
Зарана ми снау прстенујте.
Када будеш у таштине дворе,
Кад изведу лепоту девојку,
Не гледај јој венце ни обоце,
Не гледај јој шарене зубуне,
Нит јој гледај везене рукаве;
Зубуне су терзије шарале,
Рукаве су везиље навезле,
А венце су кујунџије виле;
Већ јој гледај стаса и образа,
С ким ћеш, брале, века вековати.

заран – зарана, 
рано
снау – снају, снаху 
(синовљева или 
братовљева жена) 
ташта – младина мајка
венци – круне које 
младенци носе у цркви 
на дан венчања
обоци – минђуше, 
наушнице
зубун – врста вунене 
одеће са кратким 
рукавима или без 
рукава
терзија – кројач
кујунџија – златар

Буклија, Етнографски 
музеј, Београд

Кад се испроси дјевојка
(из Србије)

У ВУКОВО ДОБА
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Паја Јовановић, Кићење невесте

Веренички прстен и 
вереничке марамице, 
Етнографски музеј, Београд

Кад полазе сватови по дјевојку
(рисанска)

Молила се млада Петра мајка
Старом свату и вјенчаном куму:
„Заран нама снаху доведите,
У косам’ јој сунца донесите,
У њедрима јаснога мјесеца,
Да огрије б’јеле дворе наше.”

Кад изведу дјевојку

Мучи не плачи, душо девојко,
Твоја ће мајка већма плакати,
Већма плакати, тебе жалити,
Кад твоје друʹге на воду пођу,
А лепе Руже на води нема,
Ни лепе Руже, ни воде ладне.

стари сват – други сведок 
на венчању, може бити 
у крвном сродству са 
породицом
кум – први сведок на 
венчању, заштитник 
породице и духовни (а не 
крвни) сродник
мучати – не говорити, 
ћутати
већма – више
друʹге – другарице

одбити – одвојити се
пређе – пре тога времена, 
некад, у прошлости
девер – младожењин брат
женик – младожења
кићени сватови – 
украшени сватови

Кад већ полазе сватови

Одби се грана од јоргована,
И лепа Смиља од своје мајке,
Од своје мајке, и од свег рода.
Врати се, Смиљо, мајка те зове,
Мајка те зове, кошуљу даје. 
– Била ме, мајко, од пређе звати,
Од пређе звати, кошуљу дават’,
Док нисам стала уз милог кума,
Уз милог кума, и уз девера;
Док није био прстен на руци,
Прстен на руци, венац на глави.

Кад се помоле сватови 
с дјевојком

Весели се, женикова мајко!
Три ти сунца дворе обасјала:
Једно сунце момак и девојка,
Друго сунце куме и девере,
Треће сунце кићени сватови.

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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Поред назива књижевног дела јасно стоји 
ком књижевном роду и књижевној 
врсти дело припада.

Објашњење 
непознатих речи  

и појмова.

АУТОРИ  

проф. др Александар Јерков 
Катарина Колаковић  
Анђелка Петровић
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Из историје ти је познато да су се велике сеобе Срба одиграле у два наврата, први пут 1690, 
а други 1739. године. Обе сеобе предводили су патријарси: Арсеније III Чарнојевић и Арсеније 
IV Јовановић Шакабента. Ови историјски догађаји, попут многих који су били од пресудног 
значаја за судбину српског народа, инспирисали су уметнике. Једна од најчувенијих слика 
српског сликарства посвећена је Великој сеоби Срба (1690). Наш истакнути сликар израдио 
ју је у четири различите верзије. Прва од њих је требало да буде изложена на Миленијумској 
изложби у Будимпешти 1896. године. С обзиром на то да је тадашњи патријарх затражио од 
уметника извесне измене на слици, она није била представљена на чувеној изложби. Од че-
тири слике, три су остале сачуване до данас, две се налазе у Београду (зграда Патријаршије, 
Конак кнегиње Љубице), а једна у Панчеву (Народни музеј).

Звуци прошлости

које препознајеш у одломку. Какав утисак чи-
талац стиче захваљујући њиховој употреби? 
Усредреди пажњу на одлике реченица којима 
је написан роман. Шта уочаваш као њихове 
главне особености? 

Објасни како језик и стил писца утичу на 
значење и смисао романа. Милош Црњан-

ски је управо по овоме чувен, он је један од 
најособенијих, најаутентичнијих писаца срп-
ске и светске књижевности, један од аутора 
који су успели да изграде сопствени, одмах 
препознатљив прозни израз. Већ после не-
колико реченица сваки читалац види – то је 
Црњански.

Сеоба Срба

Присети се који је српски сликар аутор ове чувене слике.

А) Урош Предић              Б) Паја Јовановић            В) Сава Шумановић 

Заокружи слово испред тачног одговора.

У РАТНО ДОБА
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Милош Црњански је рођен у Чонграду, на територији тадашње 
Аустроугарске (данашње Мађарске), 1893. године. Школовао се у Те-
мишвару (данас Румунија). Један је од највећих писаца у историји срп-
ске и европске књижевности. Стваралачки опус Милоша Црњанског 
је изузетно богат и разноврстан. Он се као велики писац остварио у 
најразличитијим жанровима, од поезије (збирка Лирика Итаке, песма 
Суматра, уз коју је написао и Објашњење Суматре, поеме Стражилово, 
Сербиа и Ламент над Београдом), преко прозних остварења (романи: 
Дневник о Чарнојевићу, Сеобе, Друга књига Сеоба, Роман о Лондону; 
путописи: Писма из Париза, Љубав у Тоскани; дела која су пример укр-
штеног, хибридног жанра Код Хиперборејаца) и драма (Маска, Конак, 
Тесла), до мемоара, есеја, критика и других врста текстова. О његовом 
таленту и широким интересовањима говори и чињеница да је писао 
Књигу о Микеланђелу и саставио антологије кинеске и јапанске лирике. 
Многи га памте и као великог љубитеља фудбала и бокса, био је и сам 
спортиста. Припадао је генерацији писаца који су искусили последице 
светских ратова. Први светски рат Црњански је морао да проведе као 
регрутовани аустроугарски војник. У међуратном периоду био је ди-
пломата у Берлину и Риму. Други светски рат, као и године после њега, 
провео је као емигрант у Лондону. Године 1965. Црњански се вратио у 
родну земљу, у град коме је посветио једну од својих најлепших поема 
(Ламент над Београдом). Умро је у Београду 1977. године. Сахрањен 
је на Новом гробљу, у Алеји заслужних грађана. У Београду постоји 
Заду жбина Милоша Црњанског, која се стара о пишчевој оставштини 
и додељује награду „Милош Црњански”.

Научили смо о аутору...

Милош 
Црњански

Рекао је о себи и уметности 
Осетих, једног дана, сву немоћ људског живота и замршеност судбине 

наше. Видео сам да нико не иде куда хоће и приметио сам везе, досад не-
посматране.

(Објашњење уз песму Суматра)

Милош Црњански 
са братом Јованом

Милош Црњански је ову мисао забележио у тренутку када је био далеко од свога завичаја, 
као сва остала расељена лица која је сусретао. У њему се јавила спознаја да су људи, без обзи-
ра на место на ком су се нашли, не својом вољом, повезани. Са знањем које сте усвојили из 
историје о сеобама Срба, и оним које сте стекли читајући одломке из чувеног романа Милоша 
Црњанског, продискутујте у разреду како сте разумели мисао нашег великог писца. 

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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Научили смо о аутору – позив ученицима да 
сазнају више о писцима чија дела читају или да 
се подсете њихових биографија.

Звуци прошлости – енциклопедијске одреднице које су тематски 
или мотивски повезане са делом које се обрађује. Ученици се 
мотивишу на додатно истраживање литературе и других извора 
знања како би открили одговор.

Мотивациони увод  
у читање и 

локализација текста.

Одабрани приступ у тумачењу текстова 
омогућава интеграцију знања, вештина, 
ставова и вредности које ученик гради, 
проширује и продубљује. Креативна и 
садржајна упутства за рад на тексту 
омогућавају сваком ученику да сам изабере 
пут којим ће испунити одређене захтеве,  
у складу са својим могућностима.

Јасна је ауторска визија да књижевно- 
-уметничко дело ученици треба да виде 
и у светлу времена у којем живе, односно 
да га повежу и са сопственим животним 
искуством.

Кроз разноврсне приступе, ученици се 
подстичу да функционално усвајају  
знање, и развијају креативно и  
критичко мишљење. 

Ката Симић Мишић,  
професор српског језика и књижевности

Рекли су о  
нашим уџбеницима...



ДОК ТРАГАМО ЗА 
ИДЕАЛИМА
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У одломку Романа о Лондону помиње се чувени енглески писац Чарлс 
Дикенс. Његови романи су веома популарни међу читалачком публиком 
широм света, од времена када су настали, па све до данас. Многи од њих 
доживели су и филмску адаптацију. Међутим, једно Дикенсоново дело 
нарочито се издваја по оштрој критици друштва које се на суров начин 
опходи према најслабијима и незаштићенима. Јунак овог романа прола-
зи кроз низ неприлика и искушења у којима се сусреће са неправедним, 
порочним и злим људима. Кроз судбину главног лика, Дикенс осликава 
мрачну страну Лондона и његове околине. О којем је Дикенсоновом по-
пуларном јунаку реч? 

А) Ебенизер Скруџ            Б) Оливер Твист            В) Дејвид Коперфилд  

Заокружи слово испред тачног одговора.

Звуци прошлости

Трафалгар сквер
Један од главних тргова у Лондону јесте Трафалгар сквер. 

Ово је у исто време и једно од најпосећенијих туристичких 
места британске престонице, карактеристично по споменику 
од историјског значаја. На тргу се налази и чувена Национална 
галерија у којој је могуће видети уметничка дела од непроцењи-
ве вредности. Помоћу интернета или одговарајуће литературе 
сазнај кључне информације о овом тргу: изнеси чињенице 
о догађају по ком је добио име, кога представља централни 
споменик на њему. Уколико си у могућности, сазнај и које се 
уметничке слике познатих сликара могу видети у Национал-
ној галерији. У договору са наставницима српског и енглеског 
језика, свој рад можеш представити одељењу на матерњем или 
страном језику. Излагање би требало да буде дочарано избором 
одговарајућих фотографија.

Додатни задатак

Слагалица знања

Поред сваке тврдње заокружи Т ако је тврдња тачна, а уколикo је нетачна, заокружи Н.

Тврдња Тачно Нетачно
Прича о Светом Сави Матије Бећковића је приповетка. Т Н
Крвава бајка Десанке Максимовић је бајка. Т Н
Роман о Лондону Милоша Црњанског је роман. Т Н
Песмо моја Јована Јовановића Змаја је песма. Т Н

Чарлс Дикенс

Трафалгар сквер, 
Лондон
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Систематизације 
целокупног 
градива од 5. до 
8. разреда дате су 
у виду мапа ума, 
табеларног приказа 
и кључних појмова, 
што омогућава 
лакше памћење.

Слагалица знања 
садржи задатке који 
ученицима помажу 
да се припреме за 
завршни испит у 
основном образовању.
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U DOBA LJUBAVI ROD
lirika

vrsta
ljubavna 
pesma

MARINA CVETAJEVA

R
uska književnost jedna je od najvećih u istoriji 
čovečanstva. Čitаv niz velikih ruskih pisa-
ca, od Puškina i Gogolja do Dostojevskog, 

Tolstoja i Čehovа, oblikovao je književnost  19. 
veka, a tako je bilo i u 20. veku, od Bulgakova do 
Solženjicina. 

Marina Cvetajeva je pesnikinja čija ostvarenja, 
pored izuzetnih umetničkih vrednosti, 
predstavljaju jednu posebnu vrstu osećajnosti i 
pogleda na svet iz ugla žene. 

Dok čitaš pesmu Mesečev sjaj, razmišljaj o 
značenju njenog naslova. Protumači na koji 
je način motiv prirode uklopljen u doživljaj 
ljubavnog zanosa lirskog subjekta. Uporedi 
pesmu Marine Cvetajeve sa ljubavnim pesmama 
srpskih pesnika sa kojima si se već upoznala/
upoznao. Izdvoj sličnosti i razlike koje uočavaš 
u pristupu ljubavnoj tematici u obrađenim 
poetskim tekstovima.

MESECEV SJAJ

Mladi mesec se pojavio 
iznad vlažnih od rosa poljana. 
Mili, daleki, tuđi – dođi, 
da budem tvoja dragana. 

Danju se skrivam, danju ćutim. 
Migne li Мesec – ne mogu da se borim. 
U noći punoj mesečine  

za dragim ramenom od želje gorim. 

I ne pitam se: Ko je on? 
Na usnama ću saznati tvojim. 
Danju su zagrljaji samo grubi, 
danju se samo zanosa bojim. 

Od gordog đavola muči me strah, 
pa lažem s osmehom na usnama. 
A noću – mili, daleki, tuđi... Ah! 
Mesečev sjaj je nad šumama!

mignuti – 
dati znak 
okom, 
namignuti 
gord – 
nadmen, 
nepristupačan; 
ponosan 
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Kako si doživela/doživeo pesmu Mesečev sjaj Marine Cvetajeve? Čitala/čitao si mnoge ljubavne 
pesme srpskih pesnika. Uporedi pesmu Marine Cvetajeve sa nekom od njih. Šta ti se u pesmama 
koje si uporedila/uporedio posebno dopada, a gde vidiš razlike između njih? Obrazloži svoja 
zapažanja.

Utisci o procitanom

Danju se skrivam, danju c �utim.
Opiši atmosferu koja je dočarana u pesmi 

Mesečev sjaj. Koja osećanja lirskog subjekta su 
iskazana već u prvoj stro� ? Čime su ona pod-
staknuta? Kakve asocijacije budi slika mladog 
meseca na nebu? Kako njegove mene mogu uti-
cati na doživljaj posmatrača? Zbog čega se lirski 
subjekt danju skriva i ćuti? Kakvo joj raspolo-
ženje budi dolazak noći? Šta za nju znači java? 
Na kakve je misli ona podstiče? Na koji način 
razumeš namigivanje meseca? Šta je postignuto 
upotrebom ove personi� kacije? Sa čime se lirski 
subjekt bori? 

Mesecev sjaj je nad sumama!
Kome se obraća lirski subjekt? Da li je ta 

osoba njoj poznata ili nepoznata? Objasni svoj 
odgovor. Zbog čega se lirski subjekt danju boji 

zanosa? Šta u pesmi predstavlja gordi đavo? O 
čemu laže lirski subjekt? Zašto to čini sa osme-
hom na usnama? Kakva raspoloženja lirskog 
subjekta podstiče mesečev sjaj? Šta u ovom 
opisu podseća na usmenu tradiciju? Duga je 
istorija u kojoj se pesnici povezuju sa mesecom, 
pokaži u ovoj pesmi sve relacije lirskog subjekta 
prema mesečini. Izdvoj sve motive prirode koji 
se u pesmi javljaju. Uporedi funkciju motiva 
prirode u ljubavnim pesmama Desanke Mak-
simović, Jovana Jovanovića Zmaja i Vaska Pope 
sa njihovom ulogom u pesmi Marine Cvetajeve. 
Priseti se simbolike meseca. Koji princip (nače-
lo) predstavlja mesec, a koji sunce? Protumači 
značenje naslova Mesečev sjaj. Kojom je vrstom 
stiha ispevana ova pesma? Na koji način osobe-
nosti stiha utiču na smisao pesme? 

Istrazujemo

Marina Cvetajeva je jedna od najpoznatijih ruskih književnica 20. veka. 
Rođena je u Moskvi 1892. godine, u porodici u kojoj se negovala ljubav prema 
umetnosti (njen otac je bio profesor istorije umetnosti, a majka pijanistkinja). 
Veoma rano je počela da piše, prvu pesmu napisala je sa samo šest godina. Ško-
lovala se u Švajcarskoj i Nemačkoj, a studije je završila na čuvenom univerzitetu 
Sorbona u Parizu. Vlasti u tadašnjem Sovjetskom Savezu nisu bile blagonaklone 
prema Marini Cvetajevoj, niti njenom stvaralaštvu. Marina Cvetajeva je, sa poro-
dicom, ratne godine provela u inostranstvu, u emigraciji. Tada su nastala njena 
najpoznatija dela Car-devojka i Labudov stan. Pored ovih, Cvetajeva je objavila 
više zbirki pesama, kao što su Čarobna lampa, Stihovi Bloku, Odvajanje i druge. 
Osim poezije, pisala je esejističke i dramske tekstove, dnevničke beleške i sećanja. Vlasti u Moskvi su 
se surovo obračunavale sa povratnicima iz inostranstva. Nakon smrti muža, Marina se našla u bezizla-
znom i teškom položaju. Zajedno sa sinom, proterana je u malo mesto Jelabugu. Tamo je 1941. godine 
tragično okončala život. Do danas se ne zna sa sigurnošću mesto na kome je sahranjena.

Upoznaj autorku

Marina 
Cvetajeva

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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Романтизам је једна од најважнијих културноисторијских епоха у развоју уметности, на-
рочито књижевности, музике и ликовног стваралаштва. У европској књижевности почиње 
да се јавља крајем 18. века, али доминира и достиже врхунац у првој половини 19. века, док 
у неким националним културама траје и доцније. Основна одлика романтизма јесте да се у 
средиште интересовања стављају појединац и његова осећања. Књижевници епохе романти-
зма инспирацију траже у  прошлости, а узвишене узоре у античкој и усменој књижевности. 
Период романтизма обележило је буђење и развој националне свести, патриотског осећања, 
што је нарочито подстакнутo борбама за ослобођење и револуцијама. 

Романтичарски јунаци, у потрази за бољим светом, маштају о путовањима у егзотичне 
и далеке пределе. Опчињени су лепотама природе. У овом периоду највише се пише пое-
зија, у којој доминира љубавна и родољубива тематика. Главни представници романтизма 
у европској књижевности су, поред осталих, Џорџ Гордон Бајрон (енглеска књижевност), 
Виктор Иго (француска књижевност), Александар Сергејевич Пушкин (руска књижевност), 
Јохан Волфганг Гете (немачка књижевност), Шандор Петефи (мађарска књижевност), Пе-
тар Прерадовић и Иван Мажуранић (хрватска књижевност), Франце Прешерн (словеначка 
књижевност). Романтизам у српској књижевности представља нови почетак националне 
књижевности и културе на народном, вуковском језику. После наговештаја у делима Његоша 
и Симе Милутиновића Сарајлије, романтизам су донели пре свега велики романтичарски 
песници: Бранко Радичевић, Ђура Јакшић, Јован Јовановић Змај и Лаза Костић. У романти-
чарској поезији лирски субјект је често у сукобу са светом око себе јер жели да га промени 
и учини бољим местом. 

Због свог пркоса и бунта, романтичарски јунак је налик лику из грчке митологије са којим 
га често пореде. О ком митолошком лику је реч?

А) Орфеj      Б) Тантал                        

В) Прометеј      Г) Икар

Звуци прошлости

Заокружи слово испред тачног одговора. 

ДОК ТРАГАМО ЗА  
ИДЕАЛИМА
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Рецитовање у више гласова
Песма Светли гробови изазов је за свакога ко воли изражајно казивање стихова. Наш 

предлог је да троје ученика научи песму и да свако одабере део песме који ће рецитовати, 
да узме један сегмент или да рецитује оно што говори један песнички глас. Уколико има 
више заинтересованих рецитатора, песму можете поделити на још више мањих целина. 
Увежбајте рецитовање најпре свако за себе, а онда стрпљиво увежбајте да рецитујете 
заједно целу песму. 

Ако сте у могућности, пронађите на јутјубу шесту епизоду серије Шешир професора 
Косте Вујића која је снимљена 2013. у режији Здравка Шотре, а према мотивима истоиме-
ног романа Милована Витезовића. У тој епизоди на приредби коју приређују београдски 
гимназијалци долази песник Јован Јовановић Змај и говори стихове песме Светли гробо-
ви. У томе му помажу и ученици гимназије. Гледање ове сцене вам може послужити као 
идеја за ваш рецитал. Припремите се за неку од приредби која се одржава у вашој школи, 
а у договору са наставницима музичке културе, извођење рецитације може бити праћено 
одговарајућом музиком или песмом хора. 

Додатни задатак

Слагалица знања

Упиши у табелу књижевни род и књижевну врсту којој припада Змајево дело Јутутун-
ска јухахаха.

Назив дела Књижевни род Књижевна врста

Јутутунска јухахаха

Сцена из филма Шешир професора Косте Вујића
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близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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Ти гробови нису раке,
Већ колевке нових снага!
И вама је, јаој, пао
Стегоноша дичног стега, 
Ал’ је сино гробак нови, 
Ви стојите око њега.
Ту погледа брат на брата,
П’ онда горе, п’ онда у се;

Груди дршћу, уста ћуте,
Али душе разум’у се.
Да л’ то снага ниче нова? 
– Даруј, боже, благослова,
Да вас здружи братска слога,
Заветнике који с’ купе
Око гроба Ђуринога!

стегоноша – 
барјактар, онај 
који носи барјак, 
заставу
дичан – поносан
стег – барјак, 
застава
заветник – онај 
који се заветује, 
који полаже 
завет (свечано 
обећање)

На који си начин доживела/доживео песму Светли гробови? Издвој делове песме који 
су ти најупечатљивији. Прокоментариши разлоге свог избора. Како замишљаш атмосферу 
у којој су изговорени ови стихови давне 1879. године? На који начин данашњи читаоци 
разумеју песму? 

Утисци о прочитаном

Све ј’ то гробље – 
Ал’ је и колевка.

Кога лирски субјект на почетку песме 
назива својом младом браћом? На шта им 
у свом обраћању скреће пажњу? Подвуци 
све речи којима описује гробље у првој це-
лини песме. На основу њих објасни како се 
гробови доводе у везу са историјом једног 
народа. Протумачи стихове Свака стопа: 
/ Гроб до гроба. Које стилско средство пре-
познајеш у стиховима у којима се понавља 
реч гробље? Шта је постигнуто његовом 
употребом? Како гроб може да буде исто-
времено и колевка? Пронађи место у песми 
где се понавља иста мисао. Размисли о сим-
болици гроба и колевке. Шта је наглашено 
изједначавањем ова два појма? Шта се по-
стиже дијалогом на почетку песме? Где још 
у песми налазиш облике дијалога и која је 
функција овог облика казивања? Ко све 
у песми узима реч, обраћа се некоме или 
говори?  

Једног духа разних доба,
Духа коме нема гроба.

Чиме се поједини гробови издвајају међу 
многобројним тамним и заборављеним? Чији 
су то гробови? Коју стилску фигуру препо-
знајеш у наслову песме? Како гробови могу да 
светле? Коме је та светлост намењена? Шта она 
симболизује? Објасни значење синтагме ватре 
догласнице. Која је њихова улога? Протумачи 
како се мотив светлости развија кроз читаву 
песму. Шта значи да се кроз сва времена јавља 
„један дух”? Протумачи који је то дух и какав 
је смисао ове фигуре која обједињује све епохе.

Где ја стадох – ти ћеш поћи!
Како разумеш стихове у којима су наведене 

поруке дедова и очева млађим поколењима? 
Подвуци глаголе који су употребљени у овим 
стиховима. Одреди глаголске облике и објасни 
какав је ефекат постигнут избором баш ових 
глаголских времена. Коју стилску фигуру запа-
жаш у паровима подвучених глагола? У чему 

Истражујемо
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је суштина речи које допиру из прошлости? 
Шта се њима поручује будућим генерацијама?

То бејаху идеали!
Објасни појаву кола у песми. Шта је нагла-

шено употребом контраста у стиховима Нове 
клице стара нада / Ново цвеће стабла стара? 
Пронађи у тексту песме замишљени дијалог 
између младих нараштаја и прошлих генера-
ција. Шта преци поручују потомцима? Шта 
су идеали? Како они зову, јачају и дају крила 
будућим поколењима? Коју стилску фигуру 
препознајеш у овој слици? Протумачи њену 
уметничку улогу. Ко су заветници окупљени 
око гроба Ђуре Јакшића? Размисли какав 

завет они полажу. Свој одговор поткрепи 
примерима из текста песме. 

Усредсреди пажњу на композицију песме. 
Шта је постигнуто сменом дужих и краћих 
стихова? Који елементи у структури песме 
утичу на њен ритам? Подели песму на де-
лове према томе како се основни ставови 
песничког субјекта у њој развијају. Упореди 
ове сегменте и анализирај разлике између 
њих, а онда опиши промену перспективе до 
које долази на крају песме. Како оваква струк-
тура песме појачава утисак похвале и како се 
све изражава поштовање великом песничком 
претходнику? 

Јован Јовановић Змај је рођен 1833. године у Новом Саду. У српској 
књижевности упамћен је као један од најзначајнијих и најомиљенијих ства-
ралаца. Био је велики заступник српског питања и борац за повољнији по-
ложај Војводине у Аустоугарској. По образовању је био лекар. Најпознатије 
збирке Змајевих песама су Ђулићи и Ђулићи увеоци. Ове две збирке често 
се називају и Змајевим лирским дневником – у првој је описана песнико-
ва породична срећа и благостање, а у другој болест и смрт највољенијих, 
Змајеве жене и деце. Змај је писао и сатиричну поезију у којој је критиковао 
власт и негативне појаве у друштву свог времена. Био је изузетно предан 
у раду за децу и омладину, он је наш најпознатији и најзначајнији писац 
књижевности за децу. Чувене су Змајеве збирке песама Чика Јова српској деци и Чика Јова српској 
омладини. Уређивао је и више листова, од којих је Невен један од најзначајнијих и најутицај-
нијих часописа за децу. Био је истакнути преводилац и српску културу обогатио је изванредним 
преводима са мађарског, француског, енглеског и немачког. Имао је велику репутацију међу 
мађарским писцима. Змај је умро слављен и вољен 1904. године у Сремској Каменици.

Научили смо о аутору...

Јован Јовановић 
Змај

Рекао је о себи и уметности 
Познаће те да си чедо миља,
Да ти љубав мајка и дадиља.
Да си рада певати о сласти,
Разумеће, што не умеш каз’ти.

Присети се наслова Змајеве песме обрађене у 5. разреду, а коју је песник 
посветио свом уметничком стварању. 

_______________________________ (Упиши назив песме.)
Насловна страна 
часописа Невен који 
је уређивао Ј. Ј. Змај

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње
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смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
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не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.
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лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
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Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА 

СТИЛСКЕ ФИГУРЕ КРОЗ МАПЕ УМАУ наведеним стиховима из епске народне песме Ропство Јанковић Стојана препознајеш 

алегорију. Мапе ума помажу да лакше памтиш и препознајеш различите појмове. Једну так-

ву мапу ума направили смо за алегорију. Свака сличица је упечатљив детаљ из стихова који 

граде алегорију.
По угледу на урађени пример направи мапе ума за остале стилске фигуре. Биће ти по-
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(Љубавни растанак)

АЛЕГОРИЈА

ХИПЕРБОЛА
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Истражујемо 
свет 
књижевног 
дела помоћу 
питања која 
усмеравају 
пажњу ученика 
на све оно што 
је везано за 
разумевање  
тог дела.

Додатни задатак 
подстиче ученике 
да на другачији и 
креативан начин 
истраже, допуне  
и обогате сазнања 
до којих су дошли 
на часу. 

Рекао је о себи 
и уметности 
– подсећање 
на писце са 
чијим делима 
су се ученици 
сусретали. Цитат 
или мисао писца 
покренуће ученике 
на размишљање 
и даље 
истраживање. 

Утисци о прочитаном охрабрују ученике  
да опишу свој доживљај прочитаног 
књижевног дела и слободно изнесу своја 
мишљења и запажања.



АУТОРКЕ 

Данијела Милићевић  
Сунчица Ракоњац Николов

ГРАМАТИКА 
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•  Радни уџбеник са више од 600 задатака  
различитих нивоа постигнућа.

•  У анализи језичких појава полази се од познатог и 
постепено, негујући аналитичко-синтетичко мишљење, 
долази се до непознатог. 

•  Језичке појаве обрађују се на примерима из 
свакодневног живота, као и на примерима књижевних 
дела обрађених у осмом разреду.

•  Бројни језички примери којима се ученици 
оспособљавају да избегну честе грешке које се сусрећу  
у говору или писаној комуникацији,  
посебно у савременим облицима комуникације,  
као што су имејл, вибер поруке, СМС и слично.

•  Дефиниције изложене поступно и јасно,  
идући принципом од познатог ка непознатом.

•  Графичко-ликовним изразом, уџбеник је  
по мери данашњих генерација.

Нов приступ у обради области историје језика,  
јединствен стриповни приказ.
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ИСТОРИЈА ЈЕЗИКА

МИСИЈА ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА

Подсети се лекција из историје и географије о Старим Словенима и 
њиховом досељавању на Балканско полуострво. 
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Прапостојбина Словена
Јужни Словени
Западни Словени
Источни Словени
Правци сеобе Словена

ЛЕГЕНДА

Које су области пре Велике сеобе насељавали Стари Словени?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Зашто су морали да напусте своју прапостојбину?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Које групе Словена су настале након Велике сеобе Словена? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

После досељавања на Балканско полуострво, Стари Словени су се 
сусрели са проблемима који су се тицали њиховог опстанка, а једно од 
кључних питања за опстанак било је и питање језика.

Досељавање 
Старих Словена 

(приказ 
територије)

15

ИСТОРИЈА ЈЕЗИКА

Прича о настанку првог књижевног језика Словена почиње овако.

Данас се у науци о језику говорни језик Старих Словена назива прасло-
венски, а књижевни језик старословенски.

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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МАЛИ ПОЈМОВНИК СЛОВЕНСКИХ БОГОВА 

И РЕЧИ У КОЈИМА СЕ ЧУВА СЕЋАЊЕ НА ЊИХ 

О пореклу једног народа, о његовој религији, митологији и култури много се може сазнати из 

језика. Зато се за језик каже да је чувар порекла народа. Стари Словени су били многобожачки 

народ, веровали су у више богова. Основне информације о њима сазнаћеш из овог додатка. 

Открићеш, такође, да многе речи које се данас користе у српском језику воде порекло из језика 

Старих Словена.

Перун је у словенској митологији бог грома. У 

хришћанству га је заменио Свети Илија Громов-

ник. Име овог словенског божанства налази се у 

основи многих имена и назива, рецимо у имену 

биљке перуника, презимена Перуничић и Пе-

руновић и слично. 

Јаровид (Јаровит) 
бог је љутње и рата. 

Синоними за реч 
љутња су срџба, 
бес или јарост, што 

асоцира на име и 
функцију овог бога 

код Старих Словена. 

Често се за велику 
топлоту или жегу 
каже и јара.

Триглава су Словени замишљали као бога са три главе 

које, највероватније, представљају небо, земљу и подзем-

ни свет. Једна планина у Словенији носи име по њему. 

Присети се народне епске песме Женидба Душанова коју 

си читао/-ла у петом разреду. Како се назива митско 

биће са три главе које се у њој помиње?
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и вазду-
ха. Корен 
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звиждати
налази се 
у основи 
имена 
овог бога. 
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Дајбог или
Дажбог је бог 
Сунца и ватре. 
Негде га још на-
зивају и Коледо. 
Реч дажд је ста-
ра реч за кишу.

Морена или Маре-
на је богиња зиме и 

таме. Она је Веснина 

супротност. Отуда 
реч у нашем језику
морити, у значењу 
мучити, или ноћна 
мора, за ружан и 
страшан сан.

Мокоша је 
била зашти-
тница жена и 
богиња плод-
ности.

Лада је 
богиња 
љубави и 
лепоте. 

Велес је бог 
свега што је ве-
зано за биљни 
и животињски 
свет, вегетацију 
уопште. Један 
град у Македо-
нији носи име 
овог божан-
ства.

Световид (Свен-
товит) бог је који 
има четири главе 
којима гледа на 
све четири стра-
не света. Био је 
веома моћан и 
цењен код Сло-
вена и њему је 
приношено нај-
више жртава. 

 је бог 
Сунца и ватре. 
Негде га још на-
зивају и Коледо. 

 је ста-
ра реч за кишу.

приношено нај-
више жртава. 

била зашти-
тница жена и 
богиња плод-

Велес
свега што је ве-
зано за биљни 
и животињски 
свет, вегетацију 
уопште. Један 
град у Македо-
нији носи име 
овог божан-
ства.

 Маре-
 је богиња зиме и 

таме. Она је Веснина 

супротност. Отуда 
реч у нашем језику

, у значењу 
мучити, или ноћна 

Лада је 
богиња 
љубави и 
лепоте. 

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот- пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.
ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин- ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из- гледају као умањена копија својих родитеља. Тако је са већином гмизаваца, птица и сисара, чији младунци се из- лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се састоји од више женки које су у сродству и њихових младунаца. Ово је матријархат, а вођа је обично старија женка
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Мали појмовник 
старих словенских 
богова са 
илустративним 
материјалом који 
ученици лако 
усвајају.

Језичке смицалице 
помажу ученицима да 
избегну честе грешке 
приликом примене 
стеченог знања.

ПРАВОПИС
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ПИСАЊЕ ИМЕНА 
ИЗ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Прочитај следеће реченице преузете са насловних страна часописа.

Прилагођено писање речи из страних језика назива се транскрипција. Речи  се транскрибују према правописним правилима нашег језика, а могу се писати ћирилицом и латиницом.

Приметио/-ла си да се имена из страних језика преносе на различите начине. Иако постоје разлике, правила за преузимање страних речи постоје и заснивају се на најприближнијем изговору из изворног језика. У писању страних властитих имена примењују се два поступка: прилагођено писање и изворно писање.

Понекад се имена из страних језика пишу онако како се пишу у језику из кога се преузимају, тј. изворно, што је најчешће у стручним текстовима или је изворни облик дат у загради иза прилагођеног писања ако постоји одређен разлог.
•  Године 2017. добитник Нобелове награде за књижевност је Казуо Ишигуро (енгл. Kazuo Ishiguro).
Вислава Шимборска (пољ. Wislawa Szymborska) рођена је у Бнину, у Пољској, 1923. године. Истакнута је и веома значајна песникиња, упамћена и као преводилац и есејиста. Написала је око 250 песама. 

Приметио/-ла си да се имена из страних језика преносе на различите 

Глумац Џејсон Стејтам се у најновијем филму хвата у коштац с ајкулом! 

ТИНЕЈЏТИНЕЈЏТИНЕЈЏ

Глумац Џејсон Стетам и 

манекенка Роузи Хантингтон 

Вајтли пре годину дана постали 

су родитељи дечака Џека.

ЋАО!

ПРАВОПИС
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Иако се у српском језику предност даје транскрипцији, све чешће се сусрећемо са појавом да се имена пишу у оригиналу, нарочито ако су у питању називи филмова, музичких група, песама и сл.Правила транскрипције се разликују од језика до језика. Ево неколико примера из најчешће превођених језика.
Језик Изворни облик Транскрипција Правила транскрипције

Енглески језик
Charles, Chris, 
Young, Murray, 
Stone, Jacuzzi

Чарлс, Крис, Јанг, Мари, Стоун, џа-кузи

CH = ч или к (у зависности од позиције осталих гласова)Y = ј
U = а
AY =и
J = џ

Немачки језик 
Heinrich, Köln, 
Schiller, Einstein, Mϋnchen

Хајнрих, Keлн, 
Шилер, Ајнштајн, Минхен

EI = ај
Ӧ = е
SCH =ш
ϋ = и

Италијански језик
Fiorentina, 
Michelangelo, 
Trieste, Giuseppe, Roma, 

Фјорентина, Ми-келанђело, Трст, Ђузепе, Рим

I иза сугласника а испред са-могласника = ј
CH = к 
GIU =ђуКинески језик (по-средством енглеске транскрипције)

Xiang, Xiaomi, 
Jinan, Changijang

Сјанг, Шаоми, Ђи-нан, 
Чангђанг

XI = сј или ш
Ј = ђ
CH = ч

Француски језик
Michel, Julien, 
George, Geneve, 
Renault, Citroёn

Мишел, Жилијен, Жорж, Женева, 
рено, ситроен

CH = ш
J = ж
G = ж
AU = о
C = с

Шпански језик Jorge, Valencia, 
Sevilla, Habana

Хорхе, Валенсија, Севиља, Хавана

Ј = х
C = с
LL = љ
В = в

Језичке смицалице

Имена неких страних географских појмова који су укорењени у срп ском језику одсту-
пају од правила транскрипције:

Пекинг, а не Бејђинг; Шангај, а не Шангхај; Беч, а не Вијена; Париз, а не Пари и сл.Такође, из различитих језика преузета су и имена која одступају од правила транскри-
пције:

Елвис Присли (иако би требало Пресли), Мишелин (иако би требало Мишлен) и сл.Са завршетком -еја прилагођене су многе стране речи, као што су Кореја, Гвинеја, Ме-
деја и сл. Међутим, у страним женским именима то правило није доследно спроведено, 
па имамо имена: Реа, Леа, Андреа, Геа.

Детаљна правила транскрипције можеш наћи у Правопису Матице српске (2017), стране 
171–250, тачке 195–291.

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-

пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 

материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 

које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 

близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 

идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 

ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 

смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 

због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-

ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 

особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 

не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-

гледају као умањена копија 

својих родитеља. Тако је са 

већином гмизаваца, птица и 

сисара, чији младунци се из-

лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 

састоји од више женки које су у 

сродству и њихових младунаца. 

Ово је матријархат, а вођа је 

обично старија женка
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Језичке смицалице 
помажу ученицима да 
избегну честе грешке.

Зарони и знање изрони – бројни задаци  
за увежбавање тек усвојеног градива. 

Кутак за моје примере – на занимљив и маштовит начин 
ученици ће применити своје знање, повезати га  
са искуством, свакодневним животом,  
али и са другим предметима.

ОРТОЕПИЈА И JЕЗИЧКА 
КУЛТУРА
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Језичке смицалице

Веома важан део рекламе јесте наслов који треба да привуче пажњу.
Добра реклама ће показати по чему је одређени производ јединствен.
Јасне реченице, са одређеним упутствима су добар маркетишки потез.
Већу пажњу привлаче рекламе које имају јаке боје и гласну музику.

Зарони и знање изрони!

1. Заокружи слово испред текста који представља рекламу.

а)  У најновијем броју Политикиног забавника можете пронаћи мало забаве, мало поуке, 
илустрације које буде машту, а све је то рецепт за очување дечје радозналости!

б)  Први број Политикиног забавника изашао је 28. фебруара 1939. године. У почетку је 
штампан у облику дневних новина, а излазио је двапут недељно, уторком и петком. 
Тренутно излази једном недељно, петком.

в)  У нашој породици сви читају Политикин забавник.  Деда ми га је куповао и кад нисам 
знао да читам, али сам седео и сатима уживао у лепим сликама. Љутио сам се кад би 
моја сестра сецкала слике и носила у школу. 

2. Издвој необичне речи из реклама које су актуелне.

_________________________________________________________________

3. Исправи грешке у следећим пропагандним порукама:

а) 101 награда те чека! _______________________

б) Да ли имате пицу за понети? ______________________

в) Нова ћевапџиница у вашем комшилуку!____________________________

Кутак за моје примере

Покушај да осмислиш рекламу за производ по жељи. Буди креативан. Уколико си 
у могућности, рекламу можеш да снимиш. Уз помоћ наставника/наставнице са дру-
говима из одељења можеш организовати мали фестивал реклама.

Да би реклама постигла свој циљ, аутори морају да поседују одређене 
вештине. Неке од њих су:

– таленат за писање, креативна употреба речи; 
– циљана употреба информација;
– познавање психологије потрошача; 
– познавање економије.

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка

143

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка

143

232 СТРАНE



АУТОРКЕ  
Катарина Колаковић 
Анђелка Петровић 
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•  Први пут на нашем тржишту,  
методички обрађена радна свеска.

•  Сва питања из језика и књижевности дата  
су према моделу питања која долазе  
на малој матури. 

•  Потпуно нова питања која се не појављују ни у 
једном делу комплета, ни у читанци ни  
у граматици, нити у дигиталном уџбенику.

•  Више од 400 задатака.

•  Графичко-ликовним изразом, уџбеник је 
осмишљен по мери садашњих генерација.

Уводна мотивација

Књижевни 
текстови који 

нису обрађени у 
читанци полазиште 

су за проверу  
знања ученика.

Обнављам научено – задаци који проверавају  
у ком степену је ученик савладао књижевне 

појмове и обрађена књижевна дела.

Откривам ново – задаци чија је сврха да прошире 
и обогате језичку културу ученика.
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КЊИЖЕВНОСТ
1. ДЕО

ЈА, ТИ И СВИ 
САВРЕМЕНИ ПАРОВИ

Милош Црњански

У Читанци за осми разред имала/имао си 
прилику да се упознаш са прозним делима 
Милоша Црњанског. Сада је пред тобом јед-

на његова песма. Обрати пажњу на осећања 
лирског субјекта и мотиве помоћу којих су 
она исказана.

Цео нам је дан дуг, и досадан.
До вечери, кад се, кришом, састајемо.
Пољубац један, брз, и негледан,
доста нам је. Да се свету насмејемо.
Да одемо у ноћ, као да смо криви.
Лако, као тица, која кратко живи.

Наш вити корак не везује брак,
ни невини занос загрљаја првих.
Него осмех лак, што цвета у мрак,
на усницама са две-три капи крви.
Руке нам не дрхте, од стара прстења,
него од жуди, страха и сажаљења!

Ах, није тај страх само наш уздах,
кад видимо шуму, како лако цвета.
Него је то плах, испрекидан дах,
којим би некуд даље, са овога света.
У Слободу, куд, над нама, гране језде.
У прах мирисан, куд липе распу звезде!

Узеше нам част, али светли сласт,
небесна, као понос, на нашем лицу!
Наша је страст гурнула у пропаст:
лажи, законе, новац, и породицу.
Од понижења нам је клонула глава,
али нам се, у телу, пролеће спашава!

Наш тужан осмех благосиља грех;
жиг оних који љубе, на свету целом.
Цео нам је дан дуг, и досадан,
и пролази у ћутању невеселом.
Тек увече, слободан ко у трави цвет,
ја те чекам. На једној клупи. Разапет.

КЊИЖЕВНОСТ 
1. ДЕО

1. Коме се обраћа лирски субјект у песми?

Обој кружиће испред тачних одговора.

  домовини                драгој                другарици                друштву

2. За чим чезне лирски субјект?

Обој кружић испред тачног одговора.

  за сунцем                за природом                за светом                за слободом

3.  Прочитај још једном издвојене стихове. Обрати пажњу на истакнуте речи, а затим 
одгонетни њихова значења.

А) 
Ах, није тај страх само наш уздах,
кад видимо шуму, како лако цвета.
Него је то плах, испрекидан дах,
којим би некуд даље, са овога света.

Обој кружић испред тачног одговора.

Реч плах значи:

 скроман               бојажљив               убрзан               миран

Б)
Цео нам је дан дуг, и досадан.
До вечери, кад се, кришом, састајемо.
Пољубац један, брз, и негледан,
доста нам је. Да се свету насмејемо.

Реч кришом значи:

Обој кружић испред тачног одговора.

 тајно               случајно               ретко               изазовно 

Разумем прочитано

Откривам ново

Обнављам научено

5. Обој кружиће испред наслова дела Милоша Црњанског.

 Плава гробница  Крф, плава гробница
 Сеобе  Еолска харфа
 Јелена, жена које нема  Роман о Лондону
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И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка

143

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка

143

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка

143

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка

143

Разумем прочитано – задаци чија је улога да 
провере колико ученик разуме прочитани 
текст и како проналази информације у њему.

На крају радне свеске  
налази се 5 тестова којима се 
симулира завршни тест  
у основном образовању.

Решења тестова дата према кључу  
како се решавају и тестови  
на завршном испиту.

14
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ГРАМАТИКА

У ПОЧЕТКУ БЕШЕ РЕЧ

1.  Пред тобом је одломак из Хазарског речника Милорада Павића у којем се 
спомињу разни језици. Прочитај га и одговори на питања која следе.

„Константин је волео језике, сматрао је да су вечни као ветрови и мењао 
их као хазарски каган жене разних вера. Проучавао је, поред грчког, сло-
венски, хебрејски, хазарски, арапски, самарићански, или језике писане 
готским или ’руским’ писмом.”

Наведи три групе словенских језика.

 __________________________________________________________

2.  Напиши слово Т поред тврдње која је тачна и слово Н поред оне која 
је нетачна.

Грчки језик припада словенској групи језика.
Француски и италијански нису романски језици.
Српски језик припада јужнословенским језицима.
Енглески и немачки језик спадају у германске језике.

3.  Пажљиво прочитај одломак из Хазарског речника Милорада Павића, 
па одговори на питања која следе.

„Даубманус преноси овакву причу о настанку словенске азбуке. Језик 
варвара никако се није хтео укротити. Једне брзе тронедељне јесени седела 
су браћа у ћелији и узалуд покушавала да испишу писмена која ће се ка-
сније звати ћирилицом. Посао им није полазио за руком. Из ћелије видела 
се лепо половина октобра и у њему тишина час хода дуга и два широка. 
Тада је Методије скренуо пажњу брату на четири крчага која су стајала у 
прозору њихове ћелије, али споља, с оне стране решетака.”

a)  Напиши име Методијевог брата коме је Методије скренуо пажњу на 
четири крчага која су стајала у прозору њихове ћелије. 

_________________________________________ 

б)  Како се звала словенска азбука коју спомиње Даубманус са писме-
нима (словима) која ће се касније звати ћирилицом? 

__________________________________________ 

ИСТОРИЈА ЈЕЗИКА

Хазарски речник
Милорада Павића
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ГРАМАТИКА

4.  У претходном одломку Милорад Павић спомиње писмена. Наведи 
назив прве језичке (филолошке) расправе написане старословенским 
језиком и име аутора те расправе. Подвучена реч из Павићевог одломка 
биће ти од помоћи.

Назив расправе: ____________________________________________

Име аутора расправе: ________________________________________

5.  Прочитај одломак из Хазарског речника Милорада Павића, па обој 
кружиће испред тачних одговора.

„Тако су урадили и са словенским језиком, разбили су га на парчад, 
унели га кроз решетке ћирилских слова у своја уста и улепили крхотине 
својом пљувачком и грчком глином испод својих табана...”

  Словенски језик који писац спомиње у одлом ку је прасловенски 
језик, први језик којим су говорили Словени.

  Ћирило и Методије су били родом из околине Рима.
  Ћирило и Методије су осмислили прво словенско писмо по узору 
на грчки алфабет.

  Први књижевни језик Словена био је старословенски језик.

6. Допуни реченицу.

Рад браће Ћирила и Методија, након смрти, наставили су њихови 
ученици _____________________________________________________, 
за које се сматра и да су осмислили друго словенско писмо, чији је назив 
______________________. 

Свети Ћирило 
и Методије, 
византијска икона

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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Полазни књижевни текст  
на основу ког се разматрају 
језичке појаве.

Различити типови 
задатака за 
проверу  
усвојеног знања.
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ПРИПРЕМАМО СЕ ЗА 

МАЛУ МАТУРУ

ТЕСТ 3
Пажљиво прочитај текст песме Женидба Милића Барјактара која се налази у твојој читанци, 

а потом одговори на следећа питања.

1. На основу чега војвода Малета Милићу Барјактару предлаже да узме Љепосаву за жену?

Обој кружић испред тачног тумачења.

  на основу сусрета са девојком када се лично уверио у њену лепоту

  на основу дуге потраге за најлепшом девојком која би била достојна Милића

  на основу прича људи о невероватној и изузетној лепоти девојке 

  на основу инсистирања Милића Барјактара да му пронађе лепу девојку

2. Где умире Љепосава?

Обој кружић испред тачног одговора.

  испред цркве             у планини            у Милићевом дому            у својој кући

3. Обој кружиће испред тумачења која се односе на песму Женидба Милића Барјактара.

  Мајка испрошене девојке се противи венчању ћерке и Милића јер се боји да ће и  Љепосаву, 

као њене сестре, задесити зла судбина.

  Изванредна лепота девојке је повезана са народним веровањем о уклетости свега што је 

натприродно, надземаљско и надљудско.

  Прстеновање девојке, долазак сватова и обред венчања приказани су у песми у складу са 

свадбеним народним обичајима.

  Милић Барјактар је непоколебљив и одлучан у жељи да узме Љепосаву за жену, упркос 

извесном трагичном исходу.

  На крају песме мајка Милића Барјактара умире од превеликог бола и жалости због губитка 

сина и снаје. 

4. Подвуци назив књижевне врсте којој припада песма Женидба Милића Барјактара.

поема                            елегија                       балада                           љубавна песма

5. Напиши називе стилских фигура које препознајеш у опису лепоте девојке Љепосаве.

Коса јој је кита ибришима,

Очи су јој два драга камена,

Обрвице с мора пијавице,

Сред образа румена ружица,

Зуби су јој два низа бисера,

Уста су јој кутија шећера;

Кад говори ка’ да голуб гуче,

Кад се смије ка’ да бисер сије,

Кад погледа, како соко сиви,

Кад се шеће као пауница.

Стилске фигуре: _________________________________________

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот- пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.
ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин- ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из- гледају као умањена копија својих родитеља. Тако је са већином гмизаваца, птица и сисара, чији младунци се из- лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се састоји од више женки које су у сродству и њихових младунаца. Ово је матријархат, а вођа је обично старија женка
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И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-

пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 

материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 

које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 

близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 

идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 

ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 

смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 

због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-

ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 

особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 

не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-

гледају као умањена копија 

својих родитеља. Тако је са 

већином гмизаваца, птица и 

сисара, чији младунци се из-

лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 

састоји од више женки које су у 

сродству и њихових младунаца. 

Ово је матријархат, а вођа је 

обично старија женка
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ПРИПРЕМАМО СЕ ЗА 
МАЛУ МАТУРУ

РЕШЕЊА ТЕСТОВА
ТЕСТ 1*

Редни број 
задатка Решење Бодови

1.  родољубива песма
 елегија

Тачна два одговора и ниједан 
нетачан: 1 бод.
Тачан један одговор и ниједан 
нетачан: 0,5 бодова.

2. 
  несрећан је, јер је један млади живот заувек отишао у 
неповрат
  неутешан је, јер смрт младог војника доживљава лично

Тачна два одговора и ниједан 
нетачан: 1 бод.
Тачан један одговор и ниједан 
нетачан: 0,5 бодова.

3.

  Кићење цвећем се везује за радост и славље, а опевани 
тренутак изазива тугу и саучешће. Зато лирски субјект 
позива да се цвет с груди откине.
  Цвет зумбула упућује на лепоту, али и крхкост људског 
живота. Лирски субјект у откинутом цвету препознаје 
војникову судбину.

Тачна два одговора и ниједан 
нетачан: 1 бод.
Тачан један одговор и ниједан 
нетачан: 0,5 бодова.

4.

  Опис природе која се буди и буја у контрасту је са 
звуком трубе. Тако се у песму посредно уводе мотив 
живота и смрти.
  Наспрам природе која се обнавља и никада не умире 
стоји крхки људски живот. Ни љубав девојке према 
момку-војнику не може победити смрт.

Тачна два одговора и ниједан 
нетачан: 1 бод.
Тачан један одговор и ниједан 
нетачан: 0,5 бодова.

5.   неимановно лирско ја Тачан одговор: 1 бод.
6.   У песми Труба преовлађују терцине. Тачан одговор: 1 бод.
7.   метонимија Тачан одговор: 1 бод.
8.   персонификација Тачан одговор: 1 бод.
9. Милутин Бојић Тачан одговор: 1 бод.

10.

Признаје се сваки одговор који се заснива на тумачењу 
песме и који је правописно и граматички коректан. У 
песми Труба лирски субјект истиче тугу због неповратног 
нестанка једног младог живота. Наспрам природе која се 
циклично обнавља, контрастно је постављен човек чија је 
коначност трајна и потпуна. Увођењем мотива љубави до-
датно је наглашена трагика војниковог страдања. Лирски 
субјект као да протестује против погребних свечаности 
(стихови Шта вреди...) које чине низ аутоматизованих 
радњи, али које, нажалост, не могу ублажити бол и тугу 
због нестанка једног младог живота. Песма Труба Момчила 
Настасијевића оштар је и болан крик против бесмисла 
страдања и уништавања младости.

Одговор који је заснован на 
тумачењу текста песме: 1 бод.
Ако ученик направи 
граматичку или правописну 
грешку: 0,5 бодова.

*  Сваки задатак носи 1 бод. На тесту је могуће имати максимално 20 бодова. Да би задатак био тачан, он мора 
бити у потпуности решен како је дато у табели која следи. Непотпуни и нетачни одговори се не признају.

И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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И за ту различитост одговоран је наш наследни материјал, који није пот-
пуно исти код свих јединки једне врсте. Дакле, разлике између наследног 
материјала доводе до различитости (варијабилности) између јединки, 
које уочавамо између чланова једне породице. Изузетак су једнојајчани 
близанци, који деле потпуно исту комбинацију особина и поседују готово 
идентичне особине.

Идентичне близнакиње

Оно што је јасно свима јесте да у целом свету не постоји аполутно нико 
ко је налик вама. Свака особа је непоновљива. Сви ми, ма колико да 
смо слични родитељима, браћи и сестрама, јединствени смо и уникатни.

ЕУРЕКА
Потомци истих родитеља личе један на другога и на своје родитеље 
због тога што садрже сличне наследне информације. Њихове једин-
ствене комбинације дају им исто тако јединствен скуп наследних 
особина због којих се разликују.

Ако посматрамо младунце и родитеље других организама, уочићемо да 
не личе увек једни на друге. Али младунци неких животиња заиста из-
гледају као умањена копија 
својих родитеља. Тако је са 
већином гмизаваца, птица и 
сисара, чији младунци се из-
лежу из јаја или рађају живи.

Породица (крдо) слонова се 
састоји од више женки које су у 
сродству и њихових младунаца. 
Ово је матријархат, а вођа је 
обично старија женка
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Наши уџбеници 
могу се користити  

и у онлајн и у 
офлајн режиму.

Дигитални уџбеник омогућава ученицима да визуализују одређене 
текстове на изузетно напредном нивоу. 

Милица Стојиљковић, ОШ „Предраг Девеџић”, Бања Ковиљача

После сваке наставне јединице и књижевног текста ученици могу 
проверити колико су научили, а тестови могу да се раде више 
пута. Дигитални материјал је одлично повезан са штампаним 
уџбеницима и веома је богат. 

Зита Херцег, ОШ „Свети Сава", Кикинда

16 17

Рекли су о нама...

Решавајући интерактивне задатке  
и тестове, ученици добијају повратну 
информацију да ли су тачно урадили 
задатак, као и резултат теста.

•  Најсавременија образовна платформа у Европи. 

•  Дигитални уџбеници могу се користити на више уређаја:  
на интерактивној табли, рачунару, паметном телефону.

•   Више од 1.200 3Д анимација, 900 видео и аудио записа, 
фотографија и других различитих врста материјала.

• Интерактивни тестови за проверу знања за сваку лекцију.

• Могућност самосталног креирања дигиталних додатака.

Ви и ваши ученици сами можете креирати своје презентације,  
обогатити их 3Д моделима, видео-записима, фотографијама и вежбама  
из наше дигиталне библиотеке или из ваше архиве.

Аудио-записи који прате 
садржаје уџбеника.

Галерија фотографија.

Алати Дворана славних и Временска машина у 
разним приказима показују познате људе широм 
света и историјске личности.

3Д анимацијe помоћи ће ученицима да 
лакше савладају градиво и визуелно им 
приближити различите појаве, објекте, 
изуме, животиње...

ОДОБРЕНИ ДИГИТАЛНИ   УЏБЕНИЦИ ВУЛКАН Е-ЗНАЊЕОДОБРЕНИ ДИГИТАЛНИ   УЏБЕНИЦИ ВУЛКАН Е-ЗНАЊЕ

Аутентични видео-записи  
који прате садржаје  
наставних јединица.



ЛЕКТИРАЛЕКТИРА

55
КОМПЛЕТ ЛЕКТИРЕ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

Као јарко иза горе сунце, избор из народне књижевности
Бранислав Нушић, Хајдуци
Марк Твен, Доживљаји Тома Сојера
У Земљи Сребрних бреза, избор из  
ауторске књижевности

РСД, мек повез899

66
КОМПЛЕТ ЛЕКТИРЕ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

Бранко Ћопић, Орлови рано лете
Ференц Молнар, Дечаци Павлове улице
Бранислав Нушић, Аутобиографија
Земаљско је за малено царство, избор из  
народне књижевности

РСД, мек повез899 ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЗА МАЛУ МАТУРУ
Нека је за наук, матура није баук!
АУТОРКЕ: Валентина Илић, Александра Секулић
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Обнављање комплетног градива неопходног за полагање завршног  
испита у основном образовању помоћу различитих типова задатака  
какви ће ученике очекивати на малој матури.

•  25 тестова за припрему испита – укупно 500 задатака 

•  Структура тестова истоветна тестовима  
на завршном испиту у основном образовању

•  Решења тестова са јасним упутствима за бодовање и са моделом  
понуђених одговора који су прихватљиви на званичном завршном тесту

•  Ауторке са дугогодишњим искуством у изради тестова  
за завршни испит у основном образовању РСД , мек повез790

77
КОМПЛЕТ ЛЕКТИРЕ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

Крила моја, с вама ћу летети, избор из народне књижевности 
Јован Стерија Поповић, Покондирена тиква 
Антоан де Сент Егзипери, Мали Принц 
Свети Сава, лево од њега тече време, десно од њега  
тече време, Свети Сава у народној и ауторској књижевности 

РСД, мек повез899

• Богата методичко-дидактичка апаратура

• Детаљно објашњене непознате речи и изрази

• Бројна питања за анализу и разумевање прочитаног књижевног дела

•  Питања за припрему за полагање завршног испита дата према моделу  
који ученике очекује на малој матури

• Шарене стране – детаљне и интересантне биографије писаца

•  Занимљивости и додатни едукативни садржаји  
засновани на делу које се анализира

• Приређивачи: професори српског језика и књижевности

Ивана Брлић Мажуранић  
Приче из давнина

РСД , мек повез230
Џек Лондон  
Зов дивљине

РСД , мек повез230

модерног 
дизајна, према 

новом програму 
наставе  
и учења

ЗА ВИШЕ 
РАЗРЕДЕ

88 КОМПЛЕТ ЛЕКТИРЕ 
ЗА ОСМИ РАЗРЕД

У ПРИПРЕМИ



У првој години коришћења уџбеничког комплета  
наше куће, за наставнике смо припремили: 
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•  читанку с дигиталним уџбеником;

• граматику с дигиталним уџбеником;

• радну свеску;

• приручник за наставнике;

• педагошки дневник;

• постер за учионицу.

Приручник за наставнике садржи: 

• методички приручник; 
•  предлоге годишњег плана рада наставника и месечних планова; 
•  предлоге дневних припрема за час у ворд и пдф формату;
•  предлоге контролних вежби;
•  примере иницијалног теста и петнаестоминутних  

тестова за проверу знања;
•  наставни материјал за индивидуализован и прилагођен  

начин рада са ученицима за 7. и 8. разред.
Наставни материјал за индивидуализован и прилагођен 
начин рада са ученицима за 7. и 8. разред

Предлози дневних 
припрема за час

Предлози  
контролних вежби

Предлози  
петнаестоминутних тестова

Пример 
иницијалног теста

Нови и унапређени 
предлози годишњих 

планова, као и 
предлози дневних 

припрема за 
часове, у складу са 

препорукама ЗУОВ-а.
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ЗА НАСТАВНИКЕЗА НАСТАВНИКЕ



•  Уџбеници по мери данашњих генерација

•   Висок ниво опште културе и информисаности

•    Висок ниво међупредменте корелације

•    Неговање критичког мишљења и љубави  

према српском језику и књижевности

•   Ауторски тим чине угледни професори српског језика,  

књижевни критичари и теоретичари књижевности

•   Обрађени сви обавезни, алтернативни, изборни  

и текстови из домаће лектире и допунског избора  

према програму наставе и учења

•   Најсавременији дигитални уџбеници  

који се могу користити и у онлајн и офлајн режиму

Господара Вучића 245
11000 Београд
011/74-56-025
office@vulkanznanje.rs
www.vulkanznanje.rs
vulkanznanje
@vulkan_znanje

СРПСКИ ЈЕЗИК И 
КЊИЖЕВНОСТ 5 8

ЕРУПЦИЈА ЗНАЊА


