


 Књижевност 

 мотиви, облици приповедања, 
 пренесена значења, кључне речи 
 

 Граматика 
› Прилози, предлози, атрибути 

 

 Језичка култура: структура задатака, 
унутрашњи монолог, опис 

 

 Одељењска заједница: употреба интернета 

 

 

 













 



 



 



 



 





 „Златна јабука 

и девет пауница“ 



 



Плаво дубина, хладно, небо. слобода, 

стварање, уметност, будућност, 

хришћанство, небо, смрт 

Светлост снага,  младост, будућност, 

светлост, детињство, сунце, 

сјај, живот, „Подне“, „Шљива“ 

 

Круг сигурност, прстен, вртоглав, 

безизлаз, идеал, затвор, 

судбина, светлост 

 

 

Небо стварање, слобода, светлост, 

будућност, стваралштво, голуб, 

нада 

 



Плава звезда 

Седефна Ружа 

Небо 
 



„Хајдуци“ „Орлови рано лете“ 

Авантура – бег из школе 

без разлога, 

неодговорно понашање 

ученика. 

Авантура – бег из школе са 

добрим разлогом, побуна 

против неправде, 

исказивање свог става – 

може ли се потпуно 

оправдати? 

Неспремни за бег , 

немају храну, одећу, 

светло. 

Припремљени за бег, имају 

мајстора, кућу, одбрану. 

Беже не размишљајући, 

без контакта са 

родитељима.  

Беже смишљено, враћајући 

се кући редовно после 

школе. 

Батине добијају са 

разлогом – безобразлук 

и неодговорност. 

Батине добијају са разлогом, 

али се прихвата и њихово 

мишљење. 

Неозбиљни, имају 

надимке, били су и 

остају деца. 

Озбиљни су и одговорни, 

зато су и примљени у 

партизане, постају храбији, 

озбиљнији. 















































 Свет бајки – упоредите особине фантастичних ликова и ликова из света људи 

 Објасните значење заласка сунца у песми „Вече“ Ђуре Јакшића и „Највећа 

је жалост за братом“. Наведите покрете, боје и значења.  

 Нацртајте пејзаж пратећи песму „Зимско јутро“; пратите у песми звук, боје и 

покрет. 

 „Град градила б’јела вила“ – представите песму.  

 Упоредите особине српске дјевојке и младића. 

 Илуструјте и објасните митолошка бића у песмама преткосовског тематског 

круга. 

 „Аска и вук“ 

 Упореди особине јунака и разлоге одметања: Муса Кесеџија, Старина 

Новак и Фурлан 

  Кроз опис старе породичне куће изведи особине породице која у њој живи.  

 Шта то нисмо прочитали док смо читали „Чиновникову смрт“? 

 Издвојте појмове који означавају боје и светлост у песми „Подне“ и искажите 

осећања и расположења. Нацртајте пејзаж. 

 Представите свет стварности и свет уметности у песми „Подне“ 

 Представите песму „Манасија“ кроз светло, боје, време, глас 

 Уочите улогу контраста у поезији романтизма (Ђ. Јакшић и Ј. Ј. Змај) 

 Објасните значење алегорија у „Малом Принцу“ 

 Објаните значења метафора у песми „Кажи ми, кажи“ 

 

 

 

 

 

 

 



 Видимо се следеће године са 

другачијим занимљивим идејама! 

 Хвала вам! 


