
Тема:Књижевност 
Књижевност, термин настао од речи књига.  

Термин књижевност употребљава се да означи језичку уметност. 

 

Врсте књижевности 

Књижевност се може делити  на: 

1.УСМЕНА-НАРОДНА 

2.ПИСАНА-УМЕТНИЧКА 

Могућа је и подела књижевности и на: 

 ПОЕЗИЈУ, где је текст обично подељен на строфе и стихове 

 ПРОЗУ, где текст није никако ограничен, 

 ДРАМУ 

1.Усмена књижевност-народна књижевност је постојала дуго пре појаве 

првог писма, а преносила се са колена на колено. Људи су је користили 
свакодневно. 

Она представља најстарији облик књижевноуметничког рада.Не зна се име аутора 
или је оно током времена заборављено. Основна подела усмене књижевности  
изгледа овако: 

 Поезија 

 Проза 

 бајке, 

 приповетке, 

 приче, 

 легенде, 

Писана или уметничка књижевност 

Уметничка књижевност,садржи слике изражене речима.Она представља 
стварност виђена очима уметника. Садржи мисли и осећања писца, а код читаоца 
изазива одређена осећања и расположења.  Има три основне гране: 

 поезију,  

 прозу и 

 драму. 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85


ПОЕЗИЈА 

Поезија је врста књижевности у којој се текст пише у стиховима и стофама. 
Поезија обично садржи риму. 

 

Стих је један ред у песми. Од два или више стиха састоји се строфа.  

Рима  означава гласовно подударање слогова на крају стихова.  

                Прво воће 
 Био сам дечак и мудрости било у мојој малој глави---------СТИХ 
 да највише сласти има у воћу које се прво јави. 
 
 Растао дечак-расли снови ко небо што се плави, 
 ал највише сласти беше у воћу које се прво јави.            СТРОФА 
 
 Љубави ишле једна за другом живео живот прави, 
 ал највише сласти беше у воћу које се прво јави... 
 
 
 
 

Народне умотворине обухватају: песме, приче, бајке, басне, загонетке, 

пословице, питалице, брзалице, разбрајалице…зову се народне јер их је 
створио народ, односно талентовани људи из народа чија имена обично не 
знамо. Зашто их зовемо умотворине?  Зато што их је створио човеков ум, 
памет. 
Вук Стефановић Караџић има велике заслуге што је сакупљао и први записивао 
народне умотворине. Све до тада оне су се само усмено преносиле.  
Путујући по народу, Вук је сакупљао народне песме, приче и остале умотворине.  
 
 

Загонетке 
Загонетка је врста народних умотворина којом се нешто загонета, 
тј.постави задатак, односно питање, а одговор треба наћи. Загонетке 
обично траже досетљивост оног ко их одгонета. 

 

 Без коре уђе, са кором изађе. (ХЛЕБ)      
 

 Друге зове, себе не чује.(ЗВОНО)             Свему свету један тањир доста.(СУНЦЕ) 
 

                      Пуна школа ђака ниоткуда врата. (ЛУБЕНИЦА) 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85


 

Пословице 
Пословице су сажете изреке. Обично изражавају неку мудрост, истичу 
неки савет, неку поуку. Зато се каже да су пословице поучне. Оне су 
настале веома давно, када писменост није била проширена у народу. 
Кратке су сажете и лако се памте. 
 

 Боље је пријатељ близу него брат далеко. 

 Боље је не обећати, него реч не одржати. 

 Вук длаку мења, али ћуд никада. 

 Где нема рада, ту невоља влада. 

 Више ваља грам памети, него сто ока снаге. 

 Онолико знамо колико умемо и у памети имамо. 

 Ум царује, снага кладе ваља. 

 Што снага не може, памет учини. 
 
 

Брзалице 
Брзалице су речи и реченице тешке за изговор, треба их брзо 
изговорити, да се не погреши, циљ им је да забаве. 
 

 Раскиселише ли ти се опанци? 

 Лежи куја жута украј жута пута… 

 Црн јарац, црн трн-црн брсти трн… 
 

 
 
Разбрајалице 
Разбрајалице су речи које се изговарају при разбрајању у дечијој игри, 
често без одређеног смисла и повезаности, или веселе песмице које 
одређују на кога је ред да жмури, трчи… 
 

 Енци, меници, на каменци, 
           Тамо кују дванест деци; 
           Ин, пин, чарапаин, чараупе,једи супе баш ти! 
 
 

Обичајне песме 
Обичајне народне лирске песме везане су за најзначајније догађаје у 
људском животу: рођење, женидбу, удају, смрт. Према томе који 
догађај приказују могу бити: 
успаванке, сватовске и тужбалице. 



 Народна прича: 
                                      Седам прутова 

Имао отац седам синова, седам свађалица. Свађајући се, заборавили су 
на посао у кући, па им је све кренуло наопако. 

Суседи, који беху себични, радоваху се њиховој свађи и пропадању. 

Видевши да ће бити зло и наопако, забринути отац смисли следеће: 
окупи синове око себе, показа им седам прутова који су били чврсто 
повезани у један сноп, па рече: 

- Ономе од вас који преломи овај сноп даћу десет дуката. 

Сва седморица су, на све начине, покушали да преломе сноп од седам 
прутова, али нису успели, те на крају сваки од њих рече да не може. 

Онда им отац рече: 

- То је лако учинити, чуди ме да нисте могли. 

Затим одреши канап којим је везао сноп, прутићи се размакоше, а он их 
све један по један преломи без по муке. 

Синови се насмејаше и рекоше: 

- Лако је тако! То може и дете да учини! 

- То вам је, децо, ваша слика и прилика. Не будете ли сноп, бићете 
седам прутова које, како рекосте, свако дете може да сломи! - одговори 
отац. 

 СНОП-свежањ,замотуљак 

1.Ко су главни ликови ове приче?______________________________ 

2.Зашто се у причи говори о седам свађалица-
објасни?_____________ 

3.Шта нам поручује ова прича?_________________________________ 

 



Загонетка: Четири брата под једним шеширом. (Сто) 

 

Басне:  

Басне су кратке приче у прози или стиховима у којој главну улогу 
имају животиње (понекад биљке и неживе ствари), приказане са 
људским особинама; говором, карактерним особинама, 
склоностима,цртају односе међу људима, изругују људске слабости и 
мане и дају моралне поуке. 

 

ДВА ЈАРЦА 
Преко дубоког потока наместили људи брвно. Срела се на брвну два 
јарца. 
-Склони се !- викну један. 
-Склони се ти, ја нећу! – рече други. 
– Е, да видимо ко ће се склонити! – рече први и сави рогове спреман 
за битку. И други се исто тако нарогуши. Грунуше роговима један на 
другога и оба падоше у воду. 

  

ДВЕ КОЗЕ –Доситеј Обрадовић 
Среле се две козе на узаној стази.Изнад стазе беше стена усправна 
као зид. Испод њих дубока провалија. Замислише се козе: шта сад да 
раде? Нису се могле окренути да би се вратиле одакле су кренуле. 
Зато једна коза леже и опружи се по земљи, а друга пажљиво пређе 
преко ње. 
Тако обе одоше живе и здраве својим путем. 

  

4.Ко су главни ликови у овим баснама? __________________________________ 

5.Које особине имају јарци у басни?_____________________________________ 

6.Заокружи речи које описују козе из басне: 



храбре,сарадљиве,брзоплете,досадне,стрпљиве,стидљиве,мрзовољне 

7.Заједничка тема ових басни је____________________________________ 

8.Које решење проблема је за тебе боље?________________________________ 

 

9.Која од ових пословица може да се повеже са баснама: 

Ум царује,снага кладе ваља. 

Ко другом јаму копа, сам у њу упада. 

Добро се добрим враћа. 

 

10.Повежи  стрелицом изразе са одговарајућим значењем: 

кружити ко киша око Крагујевца                          савладати прве тешкоће 

млатити празну сламу                                            причати без сврхе 

разбити лед                                                              причати неодређено,изокола 

 

11.Датим речима допиши реч супротног значења: 

тихо_______________  велико_________________младост_________________ 

мршав_____________ чист_________________ право________________ 

добар_______________паметан_________________велика________________ 

доле__________________ срећан_______________ 

 

12.Стрелицом повежи речи сличног значења: 

пут                          стаза 

вешт                       плашљив 



страшљив             спретан 

познат                    весео 

радостан               непознат 

 

13.Каже се: 

брз као_____________ спор као _____________   вредан као ____________ 

 

14.Шта значе народне изреке? 

Где мачке нема, ту мишеви коло воде? 

-мишеви воле да играју коло 

-боље је имати пса него мачку 

-свако ради шта хоће 

Поклону се у зуби не гледа. 

-увек треба захтевати лепши поклон 

-поклоне не трба одмах отварати 

-поклону не треба тражити замерку 

 

 

 

15.Објасни значења подвучених речи: 

Задатак сам урадио беспрекорно. 

-Задатак сам урадио без грешке.               -Задатак сам урадио на време. 

 



Када кажемо да је човек ОБЕРУЧКЕ прихватио неку помоћ то значи: 

-помоћ је ухватио за руке 

-помоћ је радо прихватио 

 

Милан је УСТАНОВИО да мора више да ради ако жели више да заради. 

Милан је: поновио, записао, схватио, објаснио 

 

Имати ПОПРИЛИЧНО новца значи: 

довољно        мало        много       нешто 

 

16.Објасни изреку: 

„Нема хлеба без мотике.“________________________________________ 

„Испеци па реци:“ ____________________________________________ 

 

17.Објасни каква је особа за коју се каже: 

Сакрио се у мишију рупу._______________________________ 

Плаши се своје сенке.__________________________________ 

дигао нос _________________________ 

Шепури се ко ћуран. _________________________ 

пун себе ___________________________________ 

Има две леве руке. ______________________________ 

показати зубе ______________________________ 

стиснути зубе ___________________________________ 



отворен човек________________________________ 

златне руке _____________________________ 

камено срце_____________________________ 

 

 

Vetar i Sunce – narodna pripovetka 

Jednom su se Sunce i svirepi Severac prepirali ko je od njih dvoje jači. Dugo su 

se tako prepirali i najzad odlučili da isprobaju svoju snagu na putniku koji je u 

to vreme jahao velikim drumom. 

– Pazi – rekao je Severac – kad se sručim na njega, odmah ću mu skinuti 

ogrtač! 

Čim je to izgovorio, odmah poče duvati iz sve snage. Ali, što je više duvao 

Severac, to se putnik jače uvijao u svoj ogrtač. On je proklinjao nevreme, ali 

je ipak jahao sve dalje i dalje. Severac se ljutio, besneo, bacao na jadnog 

putnika i sneg i kišu. Proklinjući Severca, putnik je još čvršće zategnuo 

pojas. Onda se Severac i sam uverio da ne može skinuti ogrtač sa putnika. 

Sunce, videvši nemoć svog protivnika, nasmešilo se, izvirilo iza oblaka, 

ogrejalo i osušilo zemlju i jadnog polusmrznutog putnika. Osetivši toplotu 

Sunčevih zraka, putnik je sam skinuo svoj ogrtač, umotao ga i privezao za 

sedlo. 

– Vidiš, – reklo je onda Sunce svirepom Severcu: milošću i dobrotom može 

se mnogo više uraditi nego ljutnjom. 



   

 SEVERAC-vetar koji duva sa severa 

18.Ko se u ovoj priči prepire?_______________________________ 

20.Oko čega se prepiru? ______________________________________ 

21.Kako su Severac i Sunce odlučili da odmere snagu?_______________________ 

22.Koji je zajednički cilj vetra i Sunca?________________________________ 

23.Ko je pobedio i zašto?____________________________________ 

24.Kakav je?  

-vetar-    siguran u sebe, snažan, ljutit, popustljiv 

-sunce-  bespomoćno,  plemenito,  nestrpljivo,dobrodušno 

 

 

 

 


