
Наставна јединица Добрица Ћосић „Корени” 

Циљ часа Упознавање са романом Добрице Ћосића „Корени” и његовим 
структурним и поетичким особинама 
Свестрано тумачење ликова и њихових међусобних односа. 

 

Материјал за ученике: 

Наставна јединица Добрица Ћосић: Корени обрађена је на палтформи РТС Планета. 
На платформи РТС Планета налази се играна серија рађена према роману Кoрени Добрице 
Ћосића. 
 
Питања о делу: 

- Где је смештена радња романа? 
- Колико синова има Тола Дачић? 
- За који празник је Вукашин долазио кући? 
- Зашто Симку шаљу у манастир? 
- Чијом ћерком се жени Вукашин? 
- Зашто војска иде у Прерово? 
- Како се зове Симкина мајка? 
- Ко је Стево Чађевић? 
- Којој странци припада Аћим? 
- Зашто су сељаци Аћима звали Дошљак? 
- Како се звала Аћимова жена? 
- Како је завршена Аћимова буна? 
- Како се звао Аћимов отац? 
- Колико деце има Вукашин? 
- Чиме Аћим уцењује Ђорђа да остане  у затвору? 
- Шта Ђорђе пита Симку на самрти? 
- Ко је наратор романа? 
- У ком месту у Србији се дешава радња романа? 
- Како се зове Толина супруга? 
- Шта се десило с Толиним близанцима? 
- Зашто моле Аћима да прекине свађу с манастиром? 
- Где се школовао Вукашин? 
- Зашто Ђорђе хоће да отера Симку? 
- После колико година брака је Симка затруднела? 
- Ко је Василије? 
- Какав је Аћим био према својој жени? 
- Где бежи Ђорђе кад Аћим диже буну у селу? 
- Ко је Чакаранац? 
- Какве „послове“ за Аћима обавља Никола? 
- С ким је Симка преварила мужа? 
- Када је Ђорђе коначно прихватио Адама за сина? 
- Да ли је Аћим више икада видео Вукашина? 
- Ко је Андра? 
- Да ли Ђорђе хоће да се жртвује за оца? 
- Како се Ђорђе понашао према Адаму? 
- Ко умире на крају романа? 

 
Одговоре достави ОБАВЕЗНО имејлом на: Milena.Djuric.ETS@gmail.com до 
10.4.2020.  У имејлу у пољу „од:“ обавезно написати име и презиме а у пољу 
„наслов“ и одељење. 


