
Интересна група за српски језик 

 
       Рад интересне групе за српски језик и књижeвност обухвата рад по плану и програму 

свих средњих стручних школа и гимназија. Ове школске године интересна група за српски 

језик и књижевност, својим програмом рада, обухватиће наставу из области књижевности, 

језика и  културе изражавања. Рад ће се одвијати у учионицама Дома/ васпитачи и у 

библиотеци Дома/ библиотекар. 

       План обухвата  садржаје који су прилагођени ученицима који заостају у раду, али и 

ученицима који показују интересовање за књижевност и језик. 

Група има следеће задатке: 

- помоћ при усвајању потребних знања за успешно праћење и учешће у настави 

српског језика и књижевности 

- помоћ при усавршавању говорне и писане културе ученика 

- помоћ у развијању критичког погледа и аналитичког духа у настави 

књижевности 

- подстицање ученика на самостално литерарно стваралаштво 

      

         Рад групе подразумева рад са ученицима који заостају у раду из појединих области 

које обухвата српски језик и књижевност као школски предмет. Зато је рад ове групе 

осмишљен као један вид допунске наставе. Овакав начин рада  треба да подстакне ученикe 

на савладавање препрека на које наилазе приликом праћења наставе или при обављању 

задатака из овог предмета. 

       Рад групе такође подразумева и помоћ код припреме ученика за писмене задатке, као 

и помоћ код анализе књижевних остварења која се налазе у школском плану и програму. 

Поред тога, у оквиру интересне групе за српски језик и књижевност постоји и додатна 

настава. Она је намењена ученицима који се посебно истичу и интересују за овај предмет. 

Уз помоћ стручног сарадника, они се упућују у коришћење стручне литературе из језика и 

књижевности; пружа им се помоћ и додатни стимуланс у стваралачком раду; подстичу се 

на развој и изградњу сопственог писаног и говорног стила; 

       Из области књижевности интересни рад обухвата: 

-  истраживање књижевно- уметничког дела, рад на препознавању, уочавању и 

проучавању његове структуре, 

-    у зависности од наставног плана и програма средњих школа, ради се на проучавању 

књижевних епоха, како у светској тако и у српској књижевности 

-    усвајање теоријских појмова везаних за књижевне епохе и дела са којима се ученици 

срећу у школском раду 

-    испитивање могућности критичког и аналитичког приступа конкретном књижевном 

делу 

-     дискусије и размену мишљења приликом комплетне анализе дела  

Из области српског језика интересна група обрађује: 

- теоријске појмове из науке о језику ( опште-лингвистички појмови ) 

- историју српског језика 

- књижевни језик ( настанак, норма, стандардизација ) 

- језички систем 

- посебне области савременог језика 

- књижевно-језичку норму и правопис 

 


