
НАСТАВНА ТЕМА: Језик и култура изражавања

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА : Новинарски (публицистички) стил

ЦИЉЕВИ (образовни, функционални и васпитни): Ученици понављају и утврђују знање о 

функционалним стиловима. Стичу основна знања о новинарском стилу и утврђују га опробавајући 

се сами у једној од понуђених новинарских форми. Ученици стичу свест о важности критичког 

мишљења и објективног извештавања

ИСХОДИ: Ученици знају да препознају шта је добра и објективна вест. Умеју да образложе зашто је

важно објективно и истинито извештавање и умеју да примене начине којим се оно постиже.

Новинарски (публицистички) стил је један од пет функционалних стилова. Присетимо се 

функционалних стилова:

 Књижевно-уметнички – њиме се пишу књижевни текстови, он је сликовит и богат 

песничким сликама. Не тежи објективности нити се она од њега очекује.

 Научни – насупрот књижевно-уметничком он је објективан, тачан и истинит, није сликовит, 

често обилује стручним научним терминима и није разумљив великом броју људи већ само

ужестручним круговима.

 Администартивни (бирократски) – користи се у јавним службама и служи за писање 

различитих докумената и аката (закона, решења, налога и сл.). Није сликовит и захтева 

познавање струке (врло често правне).

 Разговорни – често обилује жаргонима, недовршеним реченицама и то је у ствари стил 

говора којим се не може састављати писани текст.

 Новинарски (публицистички) – стил који се употребљава у писаним и визуелним 

медијима. Он не може бити сликовит већ мора бити јасан, конкретан и мора користити 

речник који је близак и јасан великом броју људи. 

Новинарских жанрова има више врста: 

 Вест  - мора бити кратка, јасна, истинита, актуелна и објективна. У овој новинарској форми 

новинар не даје свој суд о догађају већ само о догађају даје обавештење. Вест мора 

одговорити на 5 питања: ШТА? КО? ГДЕ? КАД? КАКО?

 Извештај – сличан је као вест, поштује иста правила и одговара на иста питања, али је дужа 

форма и може садржати детаљан опис догађаја, сведочење очевидаца и лични коментар 

новинара.

 Инетрвју је дијалошка новинарска форма у којој се разговара о некој актуелној теми при 

чему новинар бира адекватног саговорника који је компетентан да о некој актуелној теми 

говори.

Задаци:



1. Пронађи једну вест, препиши је и проанализирај да ли испуњава све услове које вест 

треба да испуњава (одговара на 5 питања и актуелна је).

2. Напиши једну од наведене три новинарске форме по избору (вест, извештај или 

интервју) тако што ћеш измислити неки догађај.

Задатке слати до 01.04 на мејл адресу  markovdafina@gmail.com


