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УВОД 

 

У данашњем свету глобализације државе се налазе у великој  међузависности, а образовање је 

област путем које се сарадња међу земљама унапређује и олакшава, те је развој образовања  у 

контексту глобализације веома важан.  „Учење од других и са другима постаје императив 

времена у којем живимо. Такво учење је, може се рећи, услов опстанка и преживљавања.“          

( Савићевић, 2003). Компаративно образовање није само скуп података и перспектива 

друштвених наука примењених у различитим државама, већ подразумева сагледавање онога 

што друге земље раде унутар свог образовног система, шта планирају, шта мењају или шта су 

превазишле унутар тог система. Ова анализа нам показује да унутар сваког образовног система 

постоје бројни проблеми и да нам искуства других земаља у решевању тих проблема могу 

помоћи у решавању сопствених.  Компаративном анализом школских система две или више 

земље можемо да продубимо разумевање свог сопственог образовног система и друштва, да  

направимо критички осврт како на властиту наставну праксу, тако и на праксу водећих 

европских земаља, али и оних који имају нешто нижа постигнућа. Захваљујући бројним 

показатељима, међу којима је сигурно најрелевантније ПИСА тестирање, јасно је да европске 

земље попут Финске, Шведске, ...предњаче по квалитету  својих образовних система, што 

доказује оправданост ширења европске димензије у образовању код нас и праћењу њихових 

образовних стратегија.    Међутим, понекад  поједини сегменти образовања , без обзира колико 

били добри и успешни у поменутим европским државама, не могу се просто преписати и 

уградити у неки други  образовни систем. Неопходно је узети у обзир и шири друштвени, 

привредни, социјални контекст  у коме егзистира образовање у одређеној земљи, уносећи у 

њега прилагођена и модификована решења.  Практично сваки образовни систем пролази кроз 

неку врсту реформе у датом тренутку. Развој курикулума је од највеће важности, а промене 

курикулума су честе, највише због развоја друштва, и то посебно због развоја и примене 

технологије у животима младих особа, па самим тим и у школама и образовним системима 

уопште.  

Образовни систем у Србији од 2000. године претрпео је многе промене у различитим 

правцима, али кроз упоређивање са другим образовним системима, евидентно је да још много 

рада  треба уложити да би се дошло до још бољих резултата.  

Овај рад ће обухватити сажет опис плана и програма матерњег језика  у Србији и Хрватској 

кроз званична документа која ове области прецизирају и анализу наставног садржаја матерњег 

језика предвиђеног за осми разред основног образовања у Србији и Хрватској са освртом на 

припрему за завршни испит из овог предмета код нас. Србија и Хрватска су две земље које су 
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некада имале заједнички матерњи језик, српскохрватски. Са тог аспекта занимљиво је 

упоредити правце у којима се ова област развила у, данас, две засебне земље. Циљ ове 

компарације јесте уочити неке основне карактеристике наставног плана и програма у овим 

земљама, обим заступљеног градива у наставним програмима  које ученик осмог разреда треба 

да усвоји  и усаглашеност наставе матерњег језика  са захтевима   на завршном испиту.  

 

ОПИС ПЛАНА И ПРОГРАМА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА У СРБИЈИ И ХРВАТСКОЈ 

 

У Србији Закон о основама система образовања и васпитања дотиче се  наставног 

плана и програма за основну и средњу школу кроз чланове 72,73, и 74. који 

подразумевају кратке одреднице шта ови планови треба да садрже (обавезне и изборне 

предмете по разредима, облике образовно-васпитног рада,  недељни и годишњи фонд 

часова по предметима и облицима образовно-васпитног рада; циљеве образовања и 

васпитања по предметима и разредима, обавезне и препоручене садржаје обавезних и 

изборних предмета, препоручене врсте активности и начина остваривања програма, 

препоруке за израду индивидуалног образовног плана итд.). Конкретни планови и 

програми за поједине разреде предмет су засебних докумената који садрже наставне 

програме одређених разреда основног образовања и васпитања  и подразумевају циљеве, 

задатке и садржаје свих обавезних и изборних наставних предмета, додатне и допунске 

наставе.  У оквиру ових докумената дати су и садржаји предмета Српски језик. У сваком 

разреду овај предмет се састоји из три области: језик (подразумева граматику, ортоепију 

и правопис), књижевност и језичка култура. У програму српског језика сваког разреда 

дати су конкретни садржаји из ових области, а након тога описан је начин остваривања 

програма, који обилује упутствима намењеним наставницима како да реализују програм, 

које методичке радње да примењују и на које аспекте у току предавања треба да обрате 

пажњу. Најновији документ из 2010. године,  који се бави образовним постигнућима на 

крају другог циклуса обавезног образовања, је  Образовни стандарди за крај обавезног 

образовања за предмет Српски језик. Његова израда је започела 2005/2006. да би 2009. 

Национални просветни савет усвојио документ Образовни стандарди за крај обавезног 

образовања за десет предмета. Поменути документ из 2010. је ревидирана верзија и 

односи се само на предмет Српски језик. У документу су најпре издвојене четири 

области за које се постављају нивои постигнућа, а то су: 1. Вештина читања и 

разумевање прочитаног; 2. Писано изражавање; 3. Граматика, лексика, народни и 

књижевни говор; 4. Књижевност, с тим да постоји и област Говорна култура за коју 
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нису дефинисана три нивоа постигнућа. Овде се даље  описује како су стандарди 

развијани, зашто су битни, како су конципирани нивои постигнућа. У другом делу дати 

су конкретни исходи постигнућа за сваку област на основном, средњем и напредном 

нивоу и на крају дати су примери задатака по областима. Овај документ се директно 

наслања на План и програм српског језика. 

  У Хрватској постоје два документа која прецизирају предмет Хрватски језик. Први 

документ је Хрватски национални образовни стандард (HNOS) за предмет Хрватски језик 

који је настао „из потребе за растерећењем  наставних програма и усклађивањем наставе 

хрватског језика са осталим предметима“. Овај документ је резултат сарадње хрватског 

Министарства знаности, Хрватске академије знаности, бројних стручњака, а највише 

директних учесника наставног процеса, наставника и учитеља. Овај документ истиче 

специфичности и задатке наставе хрватског језика, неке важне напомене уз наставне теме, 

истичући хоризонталну и вертикалну повезаност међу темама, унутарпредметну и 

међупредметну корелацију, методичке препоруке за рад итд.  Израда HNOS-а започета је 

2004. а довршена 2006.  и представља темељ на основу кога је донет  Наставни план и 

програм за основну школу 2006. То је свеобухватан документ који у уводном делу садржи 

васпитно-образовне  циљеве и задатке програма, приказује видове и облике школског и 

наставног рада, рада са даровитим ученицима и ученицима са сметњама у развоју, 

васпитно-образовне облике ваннаставних активности. Приказана је улога и функција 

непосредних учесника школског и наставног рада  у побољшању васпитно-образовног 

процеса у школи и изван ње. Објашњена је сврха библиотеке као саставног дела школе. А, 

након уводног дела, у већем и обимнијем делу овог програма, дати су циљеви, задаци и 

васпитно-образовни садржаји сваког наставног предмета за сваки разред са издвојеним 

васпитно-образовним постигнућима. 

У оквиру наставног предмета Хрватски језик, дат је општи циљ – оспособљавање ученика 

за језичку комуникацију која им омогућује овладавање садржајима свих наставних 

предмета и укључивање у целоживотно учење (Наставни план и програм, 2006), 

специфични циљеви и задаци. Задаци овог наставног предмета односе се  на  четири 

наставна подручја, која овај предмет садржи, а то су:  језик, језичко изражавање, 

књижевност и медијска култура. Након тога прелази се на конкретне наставне садржаје 

хрватског језика за сваки разред, подељене на поменута подручја.  

HNOS прецизира начине реализације ових области дајући нека веома корисна и практична 

упутства наставницима. Према HNOS-у у области Језик функционално се проучавају 

садржаји речника, правописа, правилног изговора. Садржаји се уче ради свакодневне 
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стварне комуникације без теоретисања и учења напамет правила и дефиниција. Подручје 

Језичко изражавање преплиће се са свим осталим и овде се  издвајају  четири 

подобласти: слушање, говорење, читање и писање. Основни задатак ове области је 

остваривање успешне усмене и писане комуникације. У области Књижевност развијају се 

литерарне и језичке способности ученика са упутствима наставницима о броју и избору 

дела,  о начинима интерпретације. По угледу на земље Европске уније, које област 

Медијска култура имају као засебан предмет, HNOS истиче да је ова област уврштена у 

предмет Хрватског језика са циљем оспособљавања ученика за комуникацију са медијима, 

који су саставни део савременог доба, и са предлогом да ова област прерасте у самостални 

изборни предмет.  

 На основу овог сажетог и уопштеног прегледа наставног плана и програма у Србији 

и Хрватској са акцентом на матерњи језик, може се закључити  да обе земље поседују 

документе са појмом стандарда у називу, али са различитом конотацијом. У хрватском 

образовном систему чини се да је кроз документ Хрватски национални образовни 

стандард за хрватски језик на свеобухватан начин представљен овај предмет и наглашено 

његово прожимање са  другим предметима, што је у савременом систему образовања 

неопходно, технике учења, акценат на развоју и употреби чистог хрватског језика уз 

познавање његових идиома, дијалеката и наречја. У плану и програму српског језика не 

иде се тако широко, осим наглашених циљева и задатака, препоручено је само повезивање 

садржаја унутар предмета Српски језик, а ниједан документ не бави се корелацијом овог 

предмета са другим наставним предметима. Са друге стране, наш документ Образовни 

стандарди за крај обавезног образовања за српски језик студиозно класификује очекиване 

исходе ученика на крају обавезног образовања кроз наставна подручја на три нивоа 

постигнућа док    у хрватском образовном систему нема ових класификација и чини се да 

је ова област у фази развоја.  

Једна од најуочљивијих  разлика јесте у наставним подручјима. У оба језика постоје три 

заједничка наставна подручја (језик, језичка култура и књижевност), с тим да хрватски 

језик поседује и подручје медијске културе, које у српском језику још увек није посебно 

издвојено ни препознато као потреба. 
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НАСТАВНИ САДРЖАЈИ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД 

 

Полазна тачка у  поређењу наставних садржаја српског и хрватског језика јесте постојање 

сличних  наставних подручја, као и  исти број недељних часова матерњег језика – по четири, 

док годишњи број часова у наставном предмету хрватски језик износи 140, а у предмет српски 

језик обухвата 136 часова годишње. 

 

На основу увида у Наставни програм за осми разред основног образовања и васпитања у 

области српског језика¹  наставне теме распоређене су кроз три подручја у следећем обиму: 

 

- Језик,  у оквиру кога се изучава  граматика, ортоепија и правопис.  

Област граматике подразумева: синтагме (придевске, прилошке, глаголске),  

зависне предикатске реченице ( 11 врста), напоредни односи међу зависним реченицама 

(саставни, раставни, супротни), обнављање и проширивање  

функције и значења глаголских облика ( 9 личних глаголских облика и 5 безличних са 

њиховим различитим значењима у реченици), грађење речи (четири начина грађења 

речи) итд.  У осмом разреду у оквиру овог подручја  изучава се развој српског 

књижевног језика , дијалекти српског језика, Вукова реформа, , основни подаци о 

језицима националних мањина, главне особине говореног и писаног језика, једнозначне 

и вишезначне речи, главна правила стандардне акценатске норме и обнављање градива 

из претходних разреда ради припреме за завршни испит.  

Област ортоепије и правописа садржи доста мање градива у односу на граматику и 

углавном се своди на систематизовање садржаја из претходних разреда. 

- Књижевност, где је осим обавезних и факултативних текстова предвиђено и усвајање 

књижевнотеоријских појмова. У овој области  потребно је  прочитати дела различитих 

књижевних родова, и то, лирика (10 песама и избор из љубавне народне лирике и 

савремене српске поезије), епика (15 дела, избор из епско-лирских песама, народних 

епских песама новијих времена и избор из савремене српске прозе), драма (4 дела), 

научнопопуларни и информативни текстови            ( најмање три дела) и допунски избор 

(најмање три, а највише пет дела). У оквиру обраде књижевних дела врши се тумачење 

текста уз усвајање књижевнотеоријских и функционалних појмова за сваки књижевни 

род и њихова систематизација из претходних разреда. Ова област обухвата и 

усавршавање изражајног читања. 
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- Језичка култура  подразумева усмено и писмено изражавање. Ова област се односи на 

вежбање у причању о доживљајима, интерпретативно препричавање 

књижевноуметничког текста, усмене и писане расправе (аргументативни текст), рекламе 

(као врста пропагандних текстова), репортажа (као новинарски жанр), попуњавање 

образаца, критички приказ нове књиге, филма, радијске,  ТВ емисије и концерта; 

синтаксичке, лексичке, ортоепске вежбе; препознавање бирократског језика, индекса, 

појмовника, библиографије, дијаграма, графикона; разликовање функционалних стилова 

(пет функционалних стилова); осам домаћих писаних задатака и четири школска 

писмена задатка 

 

На основу Плана и програма за основну школу из 2006.² и увидом у документ Одлука о плану 

и програму за основну школу 2006/2007. у  Хрватској, настава матерњег језика у осмом 

разреду,  одвија се  кроз четири подручја: 

- Језик, који такође, подразумева граматику, ортоепију, правопис и историју хрватског 

језика, мада ове подгрупе нису јасно издвојене и наглашене, као у наставном плану 

српског језика. Посматрано кроз наставне теме, ова област обухвата грађење и порекло 

речи, с тим што  начини грађења речи припадају изборном садржају,  хомониме, 

синониме, фраземске речи, поделу гласова и гласовне промене, глаголски прилози и 

замењивање зависних реченица глаголским прилозима, сложена реченица, зависне 

реченице (условне су обавезне док узрочне и намерне зависне реченице спадају у 

изборни садржај), а у области правописа инсистира се на правилној употреби великог 

слова у вишечланим именима Што се тиче развоја хрватског језика велика пажња се 

поклања Гајевој реформи, основним обележјима хрватских наречја, разлици између 

локалних говора и нормираног хрватског језика, развоју хрватског језика у 20. и 21. 

веку.   

- Језично изражавање и стварање подразумева усмено и писмено изражавање,  али и у 

овој области постоје теме везане за правопис (реченични и правописни знаци,писање 

великог слова, скраћеница). Такође, у овој области изучавају се функционални стилови 

(обавезни су новинарски, административни и разговорни, а научни и 

књижевноуметнички су изборни) и у складу са њима, аргументована расправа, писање  

 

¹Попис наставних тема преузет са сајта Завода за вредновање квалитета образовања и 

васпитања квалитета, прерађен и дат у најкраћим цртама. 
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критике и проблемских чланака, молбе, дописа, биографије, осврт или приказ, писмо, 

административни обрасци, захтев, записник; ред речи у реченици, синоними, хомоними, 

антоними; слушање и читање, говорење и писање дијалекатских текстова. 

- Књижевност подразумева књижевна дела са књижевнотеоријским појмовима. Од 

књижевних врста заступљене су новела, путопис, модерна бајка, еп, лирска песма; 

драмске врсте; дела са социјалним мотивима, а пажња се поклања и хрватској 

националној баштини. На крају Плана и програма за основну школу налази се попис 

лектире који садржи 33 наслова од којих су прва три обавезна и потребно је изабрати 

још шест наслова по избору наставника, што значи, укупно девет наслова је потребно 

прочитати. 

- Медијска култура  подразумева четири теме: играни филм, телевизијске емисије, радио 

и књижевна грађа. У програму за осми разред обрађују се појмови попут сценарија, 

сценаристе, редитеља, документарни филм, Загребачка школа цртаног филма, 

каталошко и електронско претраживање одређених књижевних наслова. На крају овог 

документа из области Медијска култура налази се списак од седам филмова са 

нагласком да су у првом плану документарни филмови.  

 

СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ, ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ  

 

Оно што се на први поглед може закључити јесте чињеница да се у описана два програма 

доста наставних тема подудара попут грађења речи, система зависних реченица, историје 

књижевног језика, правописна правила, функционални стилови итд. што не чуди с обзиром на 

некадашњи заједнички план и програм двају језика, али поређењем наставних програма да се 

уочити да је програм наставе српског језика обимнији и захтевнији за ученике  посебно у 

областима језик и књижевност. 

Ако из области језика, односно подобласти граматике упоредимо поједине наставне теме, 

које треба обрадити, долазимо до закључка да за једнак недељни и приближно годишњи број 

часова матерњег језика, ученици имају различит обим појединих наставних тема које треба 

усвојити. Наиме, у Плану и програму српског језика из граматике ученици треба да усвоје  11 

врста зависних реченица, док њихови вршњаци у Хрватској три врсте ових реченица усвајају у 

седмом разреду, једна је обавезна и две су подложне избору у осмом разреду. Када је у питању  

 

²Попис наставних тема преузет са сајта Министарство знаности образовања и спорта 

Републике Хрватске, прерађен и дат у најкраћим цртама. 
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грађење речи, ученици у Србији су обавезни да усвоје четири начина грађења речи (два да 

обнове и два нова да науче), док ученици у Хрватској ову област имају као изборни садржај. 

Систем глаголских облика је обимна област граматике која садржи 9 личних и 5 неличних 

глаголских облика и изучава се у 6. разреду у настави српског језика, а у 8. се обнавља и 

проширује. У настави хрватског језика у 8. разреду инсистира се на 4 глаголска облика. Кад су 

у питању функционални стилови, у настави српског језика заступљено је свих пет, док у 

настави хрватског језика три су обавезна, а два подложна изборном садржају. Чини се да је 

највећа разлика у обиму литературе у настави књижевности. У настави српског језика 

заступљен број дела обавезне лектире у 8. разреду износи  преко 30 наслова, а у Хрватској 

ученици су у обавези да прочитају 9 наслова од понуђена 33.  

Из  наведених примера може се закључити да је План и програм српског језика за 8. разред 

основне школе  доста опширнији, захтевнији и свеобухватнији од Плана и програма хрватског 

језика. Колико је то добро или лоше, незахвално је закључивати, јер та чињеница може се 

посматрати из различитих перспектива. Са једне стране, обимнији програм носи 

свеобухватнија и систематичнија знања,  а са друге може значити преоптерећење за ученике, 

који су обавезни да усвоје велики број информација, које им у датом тренутку нису неопходне. 

Но, са друге стране чини се да је дошло и до две крајности, односно да је у програму хрватског 

језика дошло до можда и превелике растерећености ученика, нарочито у области 

књижевности, а са друге стране, у програму српског језика, ученици су преоптерећени 

великим бројем садржаја нарочито из области граматике и књижевности. 

Медијска култура је област у Плану и програму хрватског језика која, као таква издвојена, у 

Плану и програму српског језика не постоји, мада су  теме из ове области заступљене у нешто 

мањој мери кроз усмено и писмено изражавање и усвајање књижевнотеоријских појмова из 

ове области. Међутим, обавезан садржај гледања одређених документарних, цртаних и других  

филмских остварења у настави српског језика није предвиђен, мада, по нахођењу наставника, 

може бити део додатног рада. Такође, у овој области присутна је и тема каталошког и 

електронског претраживања библиотечке грађе у настави хрватског језика, што у настави 

српског језика није случај, тако да се може закључити да је програм хрватског језика са овом 

облашћу обогаћенији од нашег и да иде у корак са европским трендовима, нарочито ако се има 

у виду да  у неким земљама Европске уније ова област представља засебан предмет, што, на 

основу информација из HNOS- а, и Хрватска има у плану. 

Такође, на први поглед чини се да је План и програм за осми разред из хрватског језика јаснији 

и прегледнији, јер је у оквиру сваког наставног подручја дат одређен број наставних тема (нпр. 

наставно подручје Језик садржи 15 тема; Књижевност- 11, итд.), а  након сваке теме 
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истакнути су кључни појмови и у кратким цртама наглашена  образовна постигнућа за сваку 

тему, нпр. у оквиру теме:“ Настајање ријечи. Кључни појмови: проширивање значења, 

посуђивање ријечи, творење ријечи; Образовна постигнућа: освијестити начине настајања 

нових ријечи(проширивањем значења, промјеном облика, промјеном врсте, посуђивањем); 

моћи стварати нове ријечи проширивањем значења и промјеном облика“ (План и програм за 

основну школу, 2006). Наиме, овде јасно видимо шта су образовна постигнућа након обраде 

сваке теме, али недостаје  подела по нивоима постигнућа, односно остаје нејасно да ли  сви 

ученици  ова знања треба да усвоје без обзира на њихове индивидуалне разлике. С обзиром да 

су образовна постигнућа уврштена у наставни програм хрватског језика, што је добра страна, 

са поделом постигнућа на основни, средњи и напредни ниво, овај програм би још добио на 

свом квалитету. 

  За разлику од програма хрватског језика  у плану и програму српског језика у оквиру 

подручја нису формулисане засебне теме, већ су само побројани кључни појмови које треба 

усвојити, као што нису наглашена ни образовна постигнућа. Међутим, у нашем образовном 

систему  образовна постигнућа су темељно формулисана у документу Образовни стандарди за 

крај обавезног образовања из 2010. из предмета Српски језик, где је потпуно јасно шта се на 

ком нивоу очекује од ученика на крају сваке наставне теме. С обзиром да се Наставни план и 

програм за српски језик и Образовна постигнућа сасвим прожимају и преклапају било би 

логично и функционално да се ова два документа  споје тако што бисмо преузели форму 

Плана и програма за хрватски језик и при том додали већ постојећа образовна постигнућа по 

нивоима. Како би у том случају једна тема изгледала, можемо видети на следећем примеру: 

Наставно подручје: 

Језик 

Теме 

1. Настајање ријечи.  

Кључни појмови: проширивање значења, посуђивање ријечи, творење ријечи;  

Образовна постигнућа: освијестити начине настајања нових ријечи(проширивањем 

значења, промјеном облика, промјеном врсте, посуђивањем) моћи стварати нове ријечи 

проширивањем значења и промјеном облика. 

Основни ниво: 

CJ.1.3.5. разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч према задатом 

значењу на основу постојећих творбених модела 

Средњи ниво: 
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CJ.2.3.4. познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, комбинована творба, 

претварање) 

Напредни ниво: (за  тему Грађења речи у Образовним стандардима није предвиђен напредни 

ниво) 

(Напомена: Први део примера преузет из Наставног плана и програма за хрватски језик за 8. 

разред, а други део преузет из документа Образовни стандарди за крај обавезног образовања за 

српски језик.) 

Формулисањем програма на овакав начин имали бисмо на једном месту  назив теме, кључне 

појмове и образовна постигнућа по нивоима, што би План и програм српског језика учинило 

јаснијим и функционалнијим.   

 Као што је већ наглашено да се План и програм за српски језик и Образовна постигнућа 

за крај обавезног образовања из предмета Српски језик потпуно прожимају, потребно их је 

усагласити и у погледу назива наставних подручја. Наиме, већ је било речи да Наставни 

програм српског језика подразумева три подручја (језик, језичка култура и књижевност), док 

се у Образовним стандардима за српски језик именују три области: вештина читања и 

разумевање прочитаног; писано изражавање и књижевност и три подобласти: граматика; 

лексика; народни и књижевни језик. Неспорно је да се у Плану и програму за српски језик све 

ове области поистовећују, образлажу  и у току наставе изучавају, али било би сврсисходно да 

се називи наставних подручја усагласе,  јер  ове различите поделе и термини могу деловати 

збуњујуће на ученике нарочито при сусрету са завршним испитом, где нова подела постаје 

актуелна. 

    

ЗАВРШНИ ИСПИТ  

 

Завршни испит  последњих година представља мерило оних знања и умења потребних на крају 

основног школовања, при чему се процењује  степен остварености општих и посебних 

стандарда постигнућа, односно образовних стандарда за крај обавезног образовања и 

васпитања. 

„Тестови знања на завршном испиту садржали су задатке којима се испитивала оствареност 

образовних стандарда на основном, средњем и напредном нивоу из области које су дефинисане 

у образовним стандардима за крај обавезног образовања. На основу Програма завршног 

испита, оба теста (српски језик и математика) имала су по 20 задатака, од којих је 10 на 

основном, шест на средњем и четири на напредном нивоу. Све дефинисане области у оба 

предмета биле су једнако заступљене у тестовима. У односу на претходну годину, према 
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концепту развоја завршног испита, ове године повећан је број задатака на напредном нивоу, уз 

повећање броја задатака који нису објављени у збиркама задатака. 

Резултати завршног испита из јуна 2012. године показују да су на републичком нивоу, на тесту 

из српског језика, просечна постигнућа ученика уједначена у три области (Вештина читања и 

разумевање прочитаног, Писано изражавање и Књижевност), а ученици су у просеку најмање 

успешни у области Граматика, лексика, народни и књижевни језик“. (Извештај о реализацији и 

резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања, 2011/2012.) 

Да би се истражили разлози мање успешности ученичких постигнућа у поменутој области, 

сигурно би било потребно извести низ истраживања. Но, у контексту компарације наставних 

садржаја српског и хрватског језика у овом раду, могу се донети неки оквирни закључци. 

Наиме, у већ описаном Плану и програму хрватског језика, као и у HNOS-у велика пажња се 

посвећује изучавању историје развоја хрватског књижевног језика, његовом неговању и 

очувању. Од 5. до 8. разреда константно су заступљене  теме из ове области (5. р. Хрватски 

језик – прошлост и садашњост, Хрватски језик и двојезичност; 6. р.  Почеци хрватске 

писмености; 7. р. Повијест хрватског књижевног језика, која се још детаљније проучава у 8. 

разреду). У Плану и програму српског језика чини се да је недовољан акценат дат овој области. 

У петом и шестом разреду нису предвиђени садржаји овог типа, мада се ученици сусрећу са 

народним језиком кроз народну поезију, али је препуштено одлуци наставника да ли ће, осим 

читања и тумачења  песама, обратити пажњу и на посебности народног језика.  У седмом 

разреду се обрађују почеци словенске писмености и тек у осмом разреду се ова област 

детаљније обрађује. Са овог аспекта, један од начина  да се побољшају резултати из области 

народни и књижевни језик, био би постепено увођење ове теме у  Наставни план и програм бар 

од петог разреда, давање већег значаја историји и богатству српског језика, као и корелација са 

наставним предметом Историја, чији наставни садржаји се у овој области преплићу са српским 

језиком. 

Граматика, као подобласт подручја Језик, веома је комплексно садржана у Наставном плану и 

програму српског језика и заузима велики његов део.  У поређењу са заступљеношћу ове 

подобласти у хрватском језику уочава се велика разлика. Многе теме из граматике у хрватском 

језику су сужене или припадају изборном садржају, што код нас није случај. Неки од разлога 

зашто су постигнућа ученика на завршном испиту из граматике на нешто нижем нивоу могли 

би се потражити у преобимности садржаја заступљених у овој области, које често велики број 

ученика не може да савлада.  Са друге стране, управо, због преобимности градива, многи 

ученици у припреми завршног испита свесно заобилазе ову област, увиђајући да је на 

завршном испиту ова област јако мало заступљена, доносећи при том погрешне закључке да им 



 
 

13 
 

ова област није неопходна, посебно узимајући у обзир и чињеницу да је и у средњој школи 

подобласт граматике, такође, заступљена у веома малој мери.   Зато, једна од основних 

препорука јесте да треба ревидирати обавезне граматичке садржаје, сузити неке сегменте, а 

неке предложити као изборне и извршити усклађивање са Планом и програмом српског језика 

за средњу школу, тј. растеретити основношколски програм тако што би неки граматички 

садржаји могли бити   предмет обраде у средњој школи. 

 Коначно, може се закључити да циљеви, задаци и садржаји  Наставног плана и програма 

српског језика  у складу су са постављеним образовним стандардима и очекиваним 

постигнућима ученика на крају обавезног основног образовања, а самим тим и са захтевима на 

на завршном испиту, али у циљу постизања бољих резултата, потребно је најпре извршити 

растерећење плана и програма за српски језик у областима које су разматране у овом раду, с 

једне стране, а са друге, ставити већи акценат на обраду  народног и књижевног језика у циљу 

развијања свести ученика о пореклу, развоју и значају српског језика. Уз предложене измене, 

добро би било направити бољу и прегледнију концепцију програма  српског језика са 

истакнутим темама, кључним појмовима и са очекиваним исходима по нивоима постигнућа за 

сваку наставну тему.
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