
Списак лектире од другог  до осмог разреда 

 за школску 2020/2021. годину 

 

Други разред 

1. Избор из кратких народних умотворина (загонетке, пословице, брзалице, питалице, 

разбрајалице) 

2. ,,Принцеза на зрну грашка“ ,,Царево ново одело“ ,,Девојчица са шибицама“, Ханс 

Кристијан Андерсен 

3. ,,Ако је веровати мојој баки“  ,,Прстен на морском дну“ ,,Бајка о трешњи“ ,,Сликарка 

зима“ ,,Како су пужу украли кућу“ ,,Три патуљка“ ,,Чика-Мраз“ ,,Божић-батини 

цртежи“ ,,Траве говоре бакиним гласом“ ,,Орашчићи-палчићи“ ,,Кћи вилиног коњица“ 

(три бајке по избору ученика), Десанка Максимовић 

4. Избор из збирке песама ,,Ма шта ми рече“ (Једног дана, Др, Десет љутих гусара, 

Ишли смо у Африку, Ако желиш мишице, Уторак вече ма шта ми рече, Има један, 

Телефонијада, Дете, Вуче вуче бубо лења, Вук и овца), Љубивоје Ршумовић 

5. Избор песама (Кад сам био мали, Бабе су нам сјајне, Рецепт за деду, Све су мајке, Ја 

сам био срећно дете, Једном давно ко зна када, Првоаприлска песма, Ми имамо машту, 

Тајанствена песма, Бити пекар то је сјајно, Успон једног лава, Стонога, Вештице су 

само трик), Драгомир Ђорђевић 

6. Избор из кратких прича за децу (Прича из ормана, Весна Видојевић Гајевић, 

Бркљача, Дејан Алексић, Једном је један дечко зевнуо, Бранко Стевановић, 

 

Трећи разред 

1. Бранко Ћопић: Доживљаји Мачка Тоше 

2. Избор из поезије Душана Радовића (Замислите, Да ли ми верујете, Страшан 

лав, Кад је био мрак, Тужне ђачке исповести, Здравица, Плави зец и друге 

песме) 

3. Браћа Грим: Бајке (три бајке по избору) 

 

Четврти разред 

• „Бела Грива“, Р. Гијо 



• „Алиса у земљи чуда“ Л.Керол 

• „Детињство“, Д.Максимовић 

• „Златокоса“, Г. Олујић 

• „Дивно чудо“, избор 

Пети разред 

 

• Епске народн песме (о Немањићима и Мрњавчевићима – преткосовски тематски 

круг) 

• Народне бајке, новеле, шаљиве приче (избор); кратке фолклорне форме 

(питалице, брзалице, пословице, загонетке) 

• ,,Хајдуци“,  Бранислав Нушић: 

• ,,Робинзон Крусо“ (одломак о изградњи склоништа)  Данијел Дефо 

• :,,Доживљаји Хаклберија Фина/ Краљевић и просјак/ Доживљаји Тома Сојера“ 

     (једно од наведених дела по избору наставника), Марк Твен 

•  ,,Зеленбабини дарови“ (одломци), Избор ауторских бајки : Гроздана Олујић, 

Ивана Нешић 

•  ,,Аги и Ема“, Игор Коларов 

• Избор из савремене поезије за децу (Александар Вучо, Мирослав Антић, 

Драгомир Ђорђевић, Владимир Андрић, Дејан Алексић...) 

 

Шести  разред 

 

1. Епске народне песме о Косовском боју (избор) 

2. Епске народне песме о Марку Краљевићу (избор) 

3. ,,Аутобиографија“, Бранислав Нушић:  

4. ,,Мој дека је био трешња“, Анђела Нанети  

5. ''Каљави коњ'', Весна Алексић  (Прича о богињи Лади – Звездана вода, Прича о 

богу Сварогу – Небески ковач и Прича о богу Стрибор – Сеченско светло) 

6. ,,Орлови рано лете“, БранкоЋопић  

7. ,,Дечаци Павлове улице“, Ференц Молнар 



  Седми разред 

1. Епске народне песме покосовског тематског круга  

(Смрт војводе Пријезде, Диоба Јакшића и песма по избору) 

2. Епске народне песме о хајдуцима и ускоцима (Мали Радојица, 

Стари Вујадин, Старина Новак и кнез Богосав; Иво Сенковић и 

ага од Рибника, Ропство Јанковић Стојана) 

3. Свети Сава у књижевности: 

– одломак из „Житија Светог Симеона”(o опроштају оца од 

сина); 

– избор из народних прича и предања (на пример Свети Сава и 

ђаво, легенде о Светом Сави); 

– избор из ауторске поезије о Св. Сави (на пример Матија Бећко- 

вић: Прича о Светом Сави) 

4. Мирослав Антић: „Плави чуперак” и „Шашава књига” (избор) 

5. Антоан де Сент Егзипери: „Мали Принц”;  

    Момо Капор: „Мали Принц” 

6. Јован Стерија Поповић: „Покондирена тиква” 

7. Душан Ковачевић: „Свемирски змај” 

8. Дејан Алексић: „Ципела на крају света” /  

   9.  Игор Коларов: „Дванаестоморе” 

 

Осми разред 

1. Љубавне народне лирске песме (избор) 

2. Избор из савремене српске поезије 

3. Народне епско – лирске песме (избор) 

4. Народне епске песме новијих времена (избор) 

5. ,,Сумњиво лице“, Бранислав Нушић 


