
 

Упутство за писање домаћег задатка: Мало ли је такијех јунака (6. разред) 
 
Одабери једну од три задате теме:  
 

1. Мало ли је такијех јунака 
2. Врлине и мане Краљевића Марка 
3. Лик Марка Краљевића 

 
Упутства које следи не мораш да се придржаваш у потпуности. Користи инструкције 
које ће ти помоћи да одговориш на одабрану тему. 
 

 Пре писања састава поново пажљиво прочитај све епске песме из тематског 
круга о Марку Краљевићу које су обрађене у току претходних часова 
књижевности. 
 

 Приликом читања уочи и забележи (како би ти служиле као подсетник у току 
писања) битне ситуације из песама о Марку. Подсети се какав разговор Марко 
води са девојком из песме „Марко Краљевић укида свадбарину”, како реагује на 
вест о терору Арапина на Косову, како се обрачунава са тим злотвором, али и 
то шта чини на крају песме. Подсети се и Марковог сукоба са Мусом Кесеџијом, 
начина на који се њихови разговор и борба одвијају, али и ситуација из других 
песама у којима ћеш, на пример, уочити однос између Марка и виле, Марка и 
коња Шарца, необичност Маркове смрти и др. 
 

 У првом делу рада можеш описати Марков физички изглед о коме сазнајемо из 
песама и протумачити улогу његове изузетне појаве. Какав утисак код 
слушалаца/ читалаца песме изазива Маркова несвакидашња појава? Како такав 
јунак делује на своје противнике и све који му желе зло? 
 

 У раду наводи битне догађаје из песама о Марку Краљевићу и потруди се да их 
протумачиш тако што ћеш кроз те ситуације и догађаје представити Маркову 
личност. Наведи Маркове карактерне особине, трудећи се да 
објасниш/протумачиш сцене у којима он те особине показује. Позивај се на текст 
песама како би твоја тумачења била потпуна. 
 

 Напиши своје мишљење о Марку Краљевићу и размотри његову посебност као 
епског јунака. Размисли, па напиши због чега је Марко из епске песме у таквој 
мери другачији од историјског Марка Мрњавчевића. Шта је народ желео да 
постигне певајући песме о великом јунаку Марку Краљевићу? 
 

 Потруди се да пишеш јасне и граматички и стилски исправне реченице. 
Пажљиво ишчитавај целине свог рада како би увидео/-ла, а затим и отклонио/-
ла евентуалне грешке. 
 

 Имај у виду правописна правила о писању великог слова, речце не, растављању 
речи на крају реда. Труди се да пишеш читко и правилно слова српске 
ћирилице. 


