
 

План читања домаће лектире за ученике 5-8. разреда у школској 2022/2023. години 

Месец Пети разред Шести разред Седми разред Осми разред 
Септембар “Хајдуци”, 

Бранислав 
Нушић  

Бранислав 
Нушић 
Аутобиографија 
(Географија, На 
часу српско 
језика) 

Свемирски змај, 
Д. Ковачевић 
Плави чуперак, 
М. Антић 

Народне епске 
песме новијих 
времена: 
„Почетак буне 
против дахија“,  
„Бој на 
Мишару”, „Бој 
на Чокешини” 

Октобар Шаљиве 
народне 
приповетке 
 
“Девојка цара 
надмудрила” и  
народне новеле 

   

Новембар Народна бајка 
по избору 

Бранко Ћопић 
Орлови рано 
лете 

Мали Принц, 
Антоан де Сент 
Егзипери 

Давид 
Албахари, 
Мамац 

Децембар Гроздана 
Олујић: бајка по 
избору 
 
Кратке 
фолклорне 
форме  

Анђела Нанети 
Мој дека је био 
трешња 

Свети Сава у 
књижевности 

Клод Кампањ, 
Збогом мојих 
петнаест 
година 

Јануар    Обичајне 
народне лирске 
песме (избор) 

Фебруар Преткосовски 
тематски круг: 
“Урош и 
Мрњавчевићи”, 
“Зидање 
Скадра” 
(народне епске 
песме) 

Весна Алексић 
Каљави коњ 
(Прича о богињи 
Лади - Звездана 
вода) 

 Епске народне 
песме 
покосовског 
тематског круга  

Љубавне лирске 
народне песме 
(„Љубавни 
растанак” и 
друге по 
избору) 



Март Игор Коларов: 
“Аги и Ема” 

Епске народне 
песме о 
Косовском боју 
(избор) 

Епске народне 
песме о 
хајдуцима 
 
Епске народне 
песме о 
ускоцима 

Избор из 
савремене 
српске поезије  
 
Иво Андрић, 
Деца („Деца”, 
„Књига” и 
„Панорама”) 

Април Марк Твен: 
“Доживљаји 
Тома Сојера” 
или  “Краљевић 
и просјак” (5/1) 
или “Доживљаји 
Хаклберија 
Фина” 

Епске народне 
песме о Марку 
Краљевићу 
(избор) 

Покондирена 
тиква, Јован 
Стерија 
Поповић 

Бранислав 
Нушић, 
Сумњиво лице 

Мај Данијел Дефо: 
“Робинсон 
Крусо” 
(одломак о 
изградњи 
склоништа) 

Ференц Молнар 
Дечаци Павлове 
улице 

Ципела на крају 
света, Д. 
Алексић 

 

Јун Избор из 
савремене 
поезије за децу  

   

Напомена: Школска библиотека у свом фонду поседује одређени број примерака за дела 
обухваћена домаћом лектиром, али и пдф издања свих дела. Ученицима ће, поред ових 
штампаних примерака које могу позајмити из библиотеке, бити доступни и пдф примерци, 
које ће им предметни наставници достављати путем гугл учионице, те ће на тај начин бити 
задовољене потребе свих ученика. 
 


