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Студијски програми за које се организује: 
Српски језик и књижевност 
 
Условљеност другим предметима: Реализован методичко-педагошка пракса (хоспитовање у oсновним и средњим школама) 
 

Циљеви изучавања предмета: Да се студенти, будући наставници, оспособе да успјешно изводе наставу српског језика и књижевности 
у основним и средњим школама, тј. да знање стечено на различитик курсевима на одговарајући начин примијене у наставној пракси.  
 
Име и презиме наставника и сарадника:  
Доц. др Љубомир Милутиновић 
 
Методe наставе и савладавања градива: 
 Вјежбе, консултације, презентације 
 
Садржај предмета: У оквиру предмета ће кроз, вјежбе, студентске припреме и презентације бити обрађена настава из свих области 
књижевности, језика и језичке културе. Најзад, разматрају се слободне активности ученика, ученичке смотре и такмичења.  

Припремна недјеља 
 

 
 

Припрема и упис семестра 
 
     Студенти ће путем консултација и договора и у складу са реалним могућностима одлазити у бањалучке 
основне и средње школе, присуствовати на часове предметних професора и пратити њихов рад. Након тога ће 
сваки студент добити наставну јединицу за реализацију часа. 
    Потом ће писати практичну припрему за држање часа и доносити је на читање и увид предметном 

професору. Свака припрема ће бити прегледана, анализирана и коментарисана.  
    Када се припрема прихвати и укаже на евентуалне мањкавости, студент пише коначну верзију писмене 
припреме и са њом долази на држање часа. Послије одржаног часа студент доноси припрему професору 
методике након чијег прегледа и анализе слиједи усмени дио испита. 
 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
                                  3+5 

У семестру 
  
                          45 часова предавања и 75 часова вјежби 
 
 

Студенти су обавезни да похађају вјежбе. 
Обавезна литература: 
Димитријевић, Радмило (1972). Проблеми наставе књижевности и матерњег језика I. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 
Илић, Павле (2006). Српски језик и књижевност у наставној пракси. Методика наставе. Нови Сад: Змај. 
Николић, Милија (1988). Методика наставе српскохрватског језика и књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 
Маринковић, Симеон (1994). Методика креативне наставе српског језика и књижевности. Београд: Креативни центар. 
Павловић, Миливој (1961). Основи методике наставе српскохрватског језика и књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна 
средства. 
Росандић, Драгутин (1986). Методика наставе одгоја и образовања. Загреб: Школска књига. 
 
 



Облици провјере знања и оцјењивање: 
 Активност (10 бодова, тест (40 бодова) , испит (50 бодова) 
 Завршна оцјена је резултат збира свих бодова освојених на предиспитним активностима 
 
 
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Љубомир Милутиновић 
Напомена: 
 

 
 
 


