План рада за недељу 23-27.3.2020.
Српски језик
Одељења 5/1 и 5/3

1. Пратите предавања путем РТС-а

2. Послушајте песму „Женидба краља Вукашина“
(Линк https://www.youtube.com/watch?v=YYoYiAJYBfs )

Урадићемо заједно анализу песме.
Књижевни род је епика.
Књижевна врста: ерпска народна песма старијих времена.
Тема: Погибија војводе Момчила.
КОМПОЗИЦИЈА:
УВОД – Вукашин шаље писмо Видосави – захтев да изда Момчила;
ЗАПЛЕТ – Видосава шаље писмо Вукашину и предлаже план за
савладавање Момчила; затим коњу спаљује крила, уништава сабљу, везује
Јевросиму;
КУЛМИНАЦИЈА – Момчило схвата да је преварен и да ће погинути;
ПЕРИПЕТИЈА – Момчило на самрти саветује Вукашина;
РАСПЛЕТ – Вукашин кажњава Видосаву, а Јевросиму узима за жену.
Обраћање путем писма: Вукашин – Видосава.
Јунаци песме: војвода Момчило, Вукашин Мрњавчевић, Видосава и
Јевросима.

Мушки и женски ликови су грађени помоћу стилске фигуре
КОНТРАСТА.
КОНТРАСТ – стилска фигура која означава супротност између
предмета или бића.
КОНТРАСТ: 1) Момчило – Вукашин (физички и морално су у
супротности)
2) Јевросима – Видосава.
3) пејзаж, тј. природа: Дурмитор – Скадар;

Момчило – снажан, храбар и честит; на њега ће личити (како се каже на
крају песме) Марко Краљевић
Вукашин – слаб и физички и морално.
Видосава – неверна, лукава, лакома; окарактерисана као издајица;
МОТИВ НЕВЕРНЕ ЖЕНЕ (често је присутан у народној књижевности);
Јевросима – пожртвована и храбра (мајка великог јунака Марка
Краљевића)
Епски атрибути које поседује Момчило:
1) крилати коњ Јабучило;
2) сабља са очима,
Епске атрибуте има сваки велики епски јунак. То су најчешће коњ,
оружје, птица соко, пас и др.
МОТИВ СНА – Момчилов сан (магла у којој се губе његова браћа) је
наговештај несреће.
Момчило на самрти успева да обезбеди сестру, али и да казни неверну
љубу (жену) Видосаву. Ако је Видосава издала јунака какав је био Момчило,
издаће и неугледног Вукашина.
Према народној легенди Вукашин је крив за смрт последњег српског
цара (Уроша), па је због тога и у епским песмама негативно окарактерисан.

Историја је оповргла Вукашинову кривицу, јер је утврђено да је Вукашин
умро пре Уроша.

ХИПЕРБОЛА – коњ који може да лети, сабља са очима;

3. Задаци из граматике:
 У ком је падежу подвучена реч у следећој реченици?
Јован није био на тренингу. ________________________________
 У ком је падежу и које значење има подвучена реч у реченици?
Милан се играо са другом.
падеж: ____________________________
значење: __________________________
 Подвуци реченицу у којој је употребљен акузатив:
а) Наш прозор је чист.
б) Јуче смо опрали прозор.
в) Киша је лупала по прозору.
 Следеће именице које се налазе у загради напиши правилно у вокативу:
а) Добар дан __________________________________ ! (комшија Петовић)

б) Слушај _______________ (Вук) одох ја у продавницу!

Молим ученике да у току ове недеље ураде следеће:
1. Да прате предавања путем телевизије.
2. Да преслушају песму и препишу у свеску послати
материјал.
3. Да ураде задатке из граматике.
4. Да на крају недеље фотографишу и пошаљу на
мејл наставнику.

Ана Јовановић

