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      УЧЕЊЕ ЈЕЗИЧКОГ ИЗРАЖАВАЊА 

          Учење изражавања језиком почиње од првог дјечијег гугутања 

када се трудимо да дијете то оглашавање неког унутрашњег стања 

претвори у ријечи мама, тата, бака… па траје до нашег посљедњег 

даха и никад нисмо задовољни са колико смо тачности и љепоте 

исказали оно што смо доживјели, запазили, осјетили или 

закључили. Језик је основни медиј изражавања, а он са преко четири 

стотине хиљада ријечи и неслућеним могућностима њиховог 

комбиновања пружа увијек боље и љепше могућности да се нешто 

каже и, без обзира колико у први мах били задовољни реченим или 

написаним, већ у сљедећем тренутку би га поправљали и 

поправљању никад не би било крај да нас вријеме не обавезује на 

рационалност. Због тога је процес учења изражавања веома сложен 

и дуготрајан. То је један од најодговорнијих послова, јер грешке у 

изражавању често су се скупо плаћале, чак и животом, као у оном 

класичном примјеру о погрешној употреби запете:  Убити не, 

ослободити! или Убити, не ослободити! У првом примјеру човјек 

је ослобођен одговорности,  у другом му је изречена смртна казна, а 

једно или друго зависило је само од мјеста запете.  

              Обзиром на значај језичког изражавања у методици наставе 

језика није му посвећена адекватна пажња. У теоретском аспекту 

донекле и можемо бити задовољни, али у практичном задовољству 

нема мјеста. Учење изражавања полази од примјера. Морамо онима 

које учимо показати како се препричавају садржаји, или причају 

догађаји или доживљаји, или описују предмети, биљке, животиње, 

људи, крајеви и појаве, или како се извјештава и расправља, или 

како се пишу реферати и научни радови па тек онда тражити да то 

ради и они сами. Те примјере зовемо узорцима, а њих је у нашој 

методичкој литератури веома мало. Методичари се труде да их 

пронађу у књижевним текстовима, међутим, књижевни текст није 

писан с циљем поучавања у писању па ни ти узорци нису  адекватни 

намјени. Због тога сам у наставној пракси често био принуђен да 

узорке сам пишем. Да бих својим колегама, наставницима језика и 

књижевности, олакшао посао и да би се међу постојећим 

примјерима омогућио што шири избор, одлучио сам узорке које сам 

писао објавити у посебној књизи.  
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          У књизи су дати примјери за све облике и типове изражавања 

који се уче од VI до IX разреда. Да се подсјетимо методичког 

поступка служења узорком. Прво долази мотивација, затим 

изражајно читање, психолошка пауза и провјера доживљаја, потом 

се копирани текст узорка (без плана композиције) дијели ученицима 

и слиједи његова анализа. Анализа полази од онога што је 

најважније – од тематско-идејне основе текста, јер ниједан облик 

изражавања не смије сам себи бити циљ, сваки текст мора имати 

јасну идеју, мисао, смисао, поруку. Дакле, никада не прича ради 

приче, опис ради описа, извјештај ради извјештаја, расправа ради 

расправе… Било би то онда по оној народној „Трла баба лан да јој 

прође дан.“ Сљедећи корак је анализа структуралних елемената 

текста па њихове композиционе повезаности (откривање плана 

текста), па анализа стилског и језичког обликовања појединости. 

Када завршимо анализу, круг затворимо враћањем на тематско-

идејну основу да би истакли њен значај и вратили смисао и тексту и 

анализи. Ради помоћи наставницима уз сваки узорак дат је и план 

композиције који ученици требају да откривају уз помоћ наставника 

и који их уводи у саму суштину одређеног облика изражавања. Уз 

поједине текстове дати су и неки задаци које је аутор сматрао 

посебно важним, а послије сваког примјера наведено је више 

задатака за самосталан рад да би ученици могли да бирају онај за 

који имају највише интересовања и мотива. 

          Анализу ученичких радова најбоље је радити тако што ћемо 

ученицима подијелити текст Елементи анализе писмених 

састава па анализирати све елементе рада од садржаја преко 

композиције, стила и језика до естетике. Анализу врше 

ученици уз помоћ наставника тако да у радовима прво истичу 

вриједности које могу послужити за примјер, а потом 

недостатке које треба отклонити. 

          Према оцјени ауторових ученика и наставника који су 

имали прилике да се користе овим узорцима они су  давали 

добре резултате. Зато се надам да ће и другима бити од 

користи те да ће подстаћи колеге у усавршавању ових и 

тражењу бољих примјера. 
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       КУЛТУРА ЈЕЗИЧКОГ ИЗРАЖАВАЊА 

 

          Култура језичког изражавања је тачно, правилно, 

систематично и лијепо казивање: догађаја (препричавање или 

причање - нарација), запажања (описивање – дескрипција), 

информација (извјештавање), мисли и осјећања (расправљање), 

чињеница (пословна комуникација).  

 

          Облици казивања (изражавања) су: препричавање, 

причање, описивање, извјештавање, расправљање и пословна 

комуникација. Сви облици казивања могу бити у усменој и писаној 

форми, дакле, у форми говорних или писмених вјежби или задатака. 

 

           Етапе у изради писаних састава су:  
1. анализа теме – откривање њеног тежишта и облика казивања који  

    захтијева, 

2.  прикупљање грађе и њено биљежење у облику теза, 

3. тематско и идејно обликовање прикупљене грађе, 

4.  израда композиције састава – распоређивање прикупљене грађе  

     на уводни, главни и завршни дио, 

5.  писање састава – језичко обликовање теза у текст према плану  

     композиције, 

6.  анализа састава – пажљиво читање, стилско поправљање  и  

     отклањање грешки, 

7.  преписивање исправљеног састава. 

 

     Елементи анализе писаних састава су: 

 
1. садржај: 

         1.1. одговор на тему, 

         1.2. разрађеност тежишта теме, 

         1.3. идејност садржаја 

         1.4. адекватност облика казивања, 

         1.5. одређеност тачке гледишта; 
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2. композиција: 

        2.1. повезаност, пропорционалност и складност дијелова, 

        2.2. функционалност појединих дијелова посебно описа,  

                дијалога, монолога, цитата; 

 

3. стил: 

        3.1. прецизност, сликовитост и емоционалност израза, 

        3.2. адекватност употребе појединих језичких средстава, 

        3.3. понављање истих или сличних ријечи, израза, фраза,  

                језичких средстава и типова реченица; 

 

4. граматика: 

       4.1. фонетика – правилност употребе гласова, 

       4.2. морфологија – правилност употребе облика ријечи   

              (падежних и глаголских), 

       4.3. синтакса –потпуност, прецизност и разноврсност употребе  

              појединих врста и типова реченица, 

       4.4. лексика – функционалност архаизама и локализама,  

              употреба синонима; 

 

5. правопис: 

        5.1. правилност употребе великог слова, 

        5.2. правилност употребе интерпункције и правописних  

               знакова; 

 

6. естетика: 

        6.1. уредност рада и читкост рукописа, 

        6.2. прегледност композиције – правилност употребе нових  

               редова – пасуса (ставова, параграфа, алинеја).  
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                      1. ПРЕПРИЧАВАЊЕ 
          Препричавање је казивање (усмено или писано) садржаја 

који су већ испричани усмено, написани  у књизи или приказани  на 

филму или позоришној представи. Препричавање може бити сажето 

или детаљно, дословно или стваралачко (са промјеном мјеста, 

времена, лица, карактера ликова...)    

           Композиција препричавања зависи од композиције 

садржаја који препричавамо. Обично се препричавају наративни 

текстови  (текстови засновани на фабуларном току догађаја).  

 

  Сажето препричавање хронолошким редом уз истицање 

композиционе структуре текста – VI  разред: 

                           Стеван Булајић: Кумбак 
         План препричавања: 

1. Увод – упознавање с мјестом временом и ликовима 

1.1. Под планину у позну јесен стижу пастири са псима и        

             стадима оваца 

2. Главни дио – ток догађаја од заплета до расплета 

      2.1. Вукови нападају стадо – заплет 

      2.2. Кумбак сумња у Репана – развој радње 

      2.3. Пастири и пси очекују напад – развој радње 

      2.4. Вуци пред зору нападају – развој радње 

      2.5. Репан бјежи – развој радње 

      2.6. Кумбак се храбро бори – врхунац радње  

      2.7.  Вукови су одбијени од стада – расплет  

3. Завршни дио – завршна слика, поука, порука  

     3.1. Кумбак прогони кукавицу од стада  

           1.1. По цијели дан је дувао хладан вјетар. Ноћу су завијали 

гладни вукови. Пастири и пси су се спремали за одбрану. 

           2.1. Вукови су нападали ноћу. Пси се уз помоћ чобана храбро 

борили. Најхрабрији је био Кумбак. 
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           2.2. Кумбак је почео да сумња у Репана. Његово стадо вуци 

су најчешће нападали. Он је једини био без ожиљака из борби. 

           2.3. Ноћ је била ведра и хладна. Пастири су упозоравали 

Кумбака на опрез. Он се сакрио у један грм поред Репановог стада. 

            2.4. Пред зору је пет вукова напало овце. Пси су одлучно 

кренули у борбу. Као и увијек предводио их је Кумбак. 

             2.5. Репан  је бјежао. Кукавица се крио између оваца. 

Кумбак се силно изненадио када је то видио. 

              2.6. Одједном угледа како крупан вук напада  Шапана. Свом 

снагом се бацио на курјака.  Савладао га је, али је за Шапана било 

прекасно. 

               2.7. Стигли су и пастири. Вуци су већ били одбијени. Стадо 

се полако скупљало. 

                3.1. Кумбак је тражио Репана. Када га је нашао, потјерао 

га је од стада. Кукавица је заувијек био прогнан. Кумбак се тужно 

вратио поред храброг Шапана чије се тијело већ кочило. 

          Задаци за самосталан рад: Пажљиво прочитај народну 

приповијетку Еро с онога свијета, уочи елементе композиционе 

структуре, сачини план препричавања  и сажето је препричај прво   

усмено, а потом у писаној форми! Нека ти овај текст послужи као 

примјер како треба радити! 

 

  Сажето препричавање динамичке сцене – VI разред: 

           Бранко Ћопић: Сурово срце (одломак) 
   План препричавања:  

1. Увод – упознавање с мјестом временом и ликовима  

    1.1. Непријатељ напада, а Никола са Јовицом штити мајку  

2. Главни дио – ток догађаја од заплета до расплета  

    2.1. Никола пита Јовицу докле је стигла мајка – заплет  

    2.2. Борци са десног крила се повлаче – развој радње  

    2.3. Никола неће да се повуче– развој радње  

    2.4. Командир наређује повлачење – врхунац радње  

    2.5. Мајка је на сигурном – расплет  

3. Завршни дио – завршна слика, поука, порука  

   3.1. Никола се повлачи и прекоријева мајку  
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          1.1.Непријатељ жестоко напада. Никола их  ватром из 

митраљеза задржава док му мајка не буде на сигурном. Довикује јој 

да пожури.  

          2.1. Док пушта нове рафале, Никола пита Јовицу докле је 

стигла стара. Јовица га обавјештава да је на средини поља. Никола 

наставља борбу. 

           2.2. Непријатељ упорно напада. Борци са десног крила се 

повлаче. Јовица предлаже да се и они повуку. 

           2.3. Никола оштро одбија повлачење. Пита Јовицу докле је 

стигла мајка. Јовица му каже да је при крају пољане.  

           2.4. Стигао је курир. Преноси наређење командира да се 

повуку. Никола га не слуша, већ пита Јовицу докле је стигла стара. 

           2.5. Јовица обавјештава Николу да мајка замиче низ пут. 

Митраљезац пушта још један рафал. Узима митраљез и повлачи се. 

          3.1. Јовици наређује да понесе храну коју је мајка донијела. 

Повлачећи се, брише зној. Прекоријева мајку што га је намучила. 

Задаци за самосталан рад: Пажљиво прочитај причу Алије 

Хасагића Дубочанина  Шарко, а затим сачини план па по њему 

сажето препричај динамичну и драматичну  сцену од „Наједном 

жена се укочи.“ до краја приче! Нека ти овај текст послужи као 

примјер како треба радити! 

 

Сажето  препричавање уз карактеризацију лика – VII 

разред: 

                           Иво Андрић: Аска и вук 
 Композиција препричавања: 

1. Увод – упознавање с мјестом, временом и ликовима: 

        1.1. Аскино рођење и школовање; 

2. Главни дио – ток догађаја од заплета до расплета: 
       2.1. Аска лута шумом и среће вука – заплет, 

       2.2. Овчица игром брани свој живот – развој радње, 

       2.3. Вук је задивљен љепотом игре -        ''          '' , 

       2.4. Пастири траже Аску -                      ''          '' , 

       2.5. Чобан пуца, Аска пада, а вук бјежи – кулминација, 

       2.6. Аска је спашена, а вук убијен – перипетија, 

       2.7. Радост у овчијем свијету – расплет; 
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3. Завршни дио – завршна слика, поука, порука  

     3.1. Аска поставља балет „Игра за живот“. 

          1.1. У овчијем свијету на Стрмим Ливадама овца Аја је 

ојагњила овчицу Аску. Аска је брзо напредовала и израсла у праву 

љепотицу, радозналу и својеглаву. Вољела је да сама лута по шуми 

и истражује непознате крајеве. У школи се показала као даровито, 

али живо и расијано дијете. Већ послије првог разреда уписала се у 

балетску школу,  иако то мајка није одобравала јер је умјетност 

несигуран позив. 

           2.1. Једног дана на љетњем распусту се по обичају удаљила 

од стада. У дубину шуме је све више мамила необична љепота 

непознатих предјела. Одједном се нашла очи у очи са страшним 

вуком. 

           2.2. У први мах је сва одрвењела и укочила се од страха, али 

брзо се прибрала и почела да игра. Бранила је свој живот игром, 

јединим што је знала и чиме је могла. Прво је изводила кораке и 

фигуре које је у школи научила, а потом све смјелије и чудније 

покрете који се не уче ни у једној школи балета. Знала је да док 

игра, да до тада и живи.  

          2.3. Вук је у почетку био изненађен, потом зачуђен и на крају 

очаран и задивљен љепотом игре. Хтио је да се нагледа и наужива 

тога чуда невиђеног па да тек онда шчепа јагње. Мислио је да му за 

то никад неће бити касно. 

          2.4. Аја је примијетила да нема Аске и узбунила овчији свијет. 

Један пастир са старом пушком, а други са дреновом тојагом 

пошли су да траже овчицу. Зашли су дубоко у шуму и угледали чудо 

невиђено – овчица игра, а вук је прати зажагрених очију. 

          2.5. Стари чобан је нанишанио и опалио из пушке. Аска је пала 

као покошена, а вук је клиснуо у шуму. Пастири су  појурили према 

овчици. 

          2.6.  Аска није била повријеђена. Од исцрпљености је лежала 

као мртва. По трагу крви вука су лако нашли и дотукли. 

          2.7. Вратили су се на Стрме Ливаде. Један пастир је носио 

Аску, а други вукао вука. Није било краја радости у овчијем свијету. 

          3.1. Аска је постала чувена балетска умјетница. По својој 

замисли поставила је балет „Игра за живот“ који су критичари 
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назвали „Игра са смрћу“. Постала је славна  и умрла у дубокој 

старости. 

  Задаци за самосталан рад:  Пажљиво прочитај причу Бранка 

Ћопића Поход на Мјесец, а затим сачини план за сажето 

препричавање и препричај прво усмено а потом у писаној форми 

посебно истичући особине дјечака Баје (шта воли и жели, о чему 

машта и сања…)! Нека ти овај текст послужи као примјер како 

треба радити! 

 

Сажето стваралачко препричавање  (у првом лицу једнине 

презента) – VII разред: 

                               Петра Кочића:  Јаблан 
Композиција препричавања: 

1. Увод – упознавање с мјестом, временом и ликовима: 

        1.1. Мој Јаблан и ја; 

2. Главни дио – ток догађаја од заплета до расплета: 
       2.1. Желим да се Јаблан пободе са Рудоњом – заплет, 

       2.2. Одобрење за борбу бикова стиже – развој радње, 

       2.3. Полазимо кнежевој кући -                        ''          '' , 

       2.4. Пољар ми пријети -                                  ''          '' , 

       2.5. Бикови се боре – кулминација, 

       2.6. Јаблан посрће – перипетија, 

       2.7. Јаблан побјеђује – расплет; 

3. Завршни дио – завршна слика, закључак, порука, поука: 

       3.1. Јабо риче, а ја пјевам. 

          1.1. Мој Јаблан је најјачи бик у цијелој околини. Пазим га као 

очи у глави. И ужину са њим половим. 

         2.1. Одавно желим да се пободе са царским Рудоњом. Желе то 

и старији људи. Пишемо молбу сеоском кнезу.  

        2.2. Одобрење коначно стиже. Са стрепњом и надом чекам 

Преображење, дан борбе. И будан сањам тај велики окршај. 

        2.3. Лијеп је љетњи дан. Полазимо кнежевој кући. Кришом 

мјерим штап – хоће побиједити, неће, хоће, неће... Испаде да хоће и 

то ми даје крила. 
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        2.4. Пред кнежевом кућом је много свијета. Рудоња ми се чини 

много већи и страшнији. Пољар ми пријети да ће Рудоња Јаблану 

исукати цријева. Пркосим му, а кришом опет мјерим штап. 

       2.5. Изводимо бикове на борилиште. Копају ногама, бучу, ребре 

се. Изненада навале један на другог. Земља се под њима увија и 

круни. Све се претвара у ковитлац. 

       2.6. Одједном Јаблан посрће на лијево кољено. Мени стаје срце. 

Мрак ми пред очима.  Ништа не видим, само осјећам како дрхтим и 

стрепим као прут на води. 

       2.7. Јаблан изненада подухвата роговима Рудоњу испод врата и 

пробада га. Сукља млаз крви. Кнез преплашено виче: „Не дајте, 

људи, нагрди вола!“ 

       3.1. Јаблан стоји поносито на мегдану и риче. Планински 

врхунци силно одјекују. Пјевам из дна душе и свег срца: „Воли-лиге, 

доло-лиге...“ 

 

  Задаци за самосталан рад: 

1. У овоме тексту: 

      а) Означи дијелове у којима се приказује дјечаков однос  

           према Јаблану, пољару и Рудоњи! 

      б) Издвој и изражајно прочитај дијелове у којима су   

           описани борба бикова и дјечаков   доживљај те борбе! 

      в) Подвуци све облике презента па затим прочитај текст  

           мијењајући презент перфектом! 

2. Пажљиво прочитај Богојављенску ноћ Светозара      

Ћоровића,   уочи композициону структуру, напиши  план 

препричавања,  а затим  сажето стваралачки препричај у првом 

лицу   презента прво усмено, а потом и у писаној форми! 
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                   2. ПРИЧАЊЕ (НАРАЦИЈА) 
 

          Причање (нарација) је казивање могућих (стварних или 

измишљених) или фантастични догађаја. Догађаји могу бити 

испричани објективно ( најчешће у трећем лицу - er-forma) и 

субјективно (најчешће у првом лицу - ich-forma), хронолошким или 

ретроспективним редом. (Догађај испричан субјективно зовемо 

доживљајем.) У наративном току се често употребљавају и остали 

облици казивања (дијалог, монолог и описи простора, времена и 

ликова.) 

          Композицију наративног текста обично чине: 

1. увод – упознавање с мјестом, временом, ликовима; 

2. главни дио – ток догађаја од заплета преко развоја  

    радње, кулминације и перипетије до расплета; 

3. завршни дио – завршна слика, закључак, поука, порука... 

 

      Причање догађаја и доживљаја хронолошким редом 

                                           VI разред:  

                                 Јединица на ломачи   
 План причања: 

1. Увод – упознавање с мјестом временом и ликовима 
    1.1. Миркове петице у школи 

 2. Главни дио – ток догађаја од заплета до расплета 
     2.1. Фудбал умјесто задаће  – заплет 

     2.2. На брзину урађена задаћа – развој радње 

     2.3. Стрепња од учитељице – развој радње 

     2.4. Учитељица прегледа задаћу -  развој радње 

     2.5. Мирко је добио јединицу – развој радње 

     2.6. Јединица је запаљена – врхунац радње 

     2.7. Мајка открива синову тајну  – расплет 

 3. Завршни дио – завршна слика, поука, порука 

     3.1. Награда умјесто казне 
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                                 Причање догађаја 

            1.1. Мирко је био вриједно и одговорно дијете. Учитељица га 

је хвалила на сав глас. У дневнику и свескама су се ројиле само 

петице.  

           2.1. Једног дана, чим је дошао из школе, позвали су га другови 

на фадбал. Играли су неуморно да самога мрака. Кући је дошао 

мртав уморан. Вечерао и свалио се у кревет. 

           2.2. Пробудио се касно. На брзину се спремао за школу. 

Одједном га нешто пресијече. Потпуно је заборавио задаћу. Радио 

је с једним оком на сату а другим на задаћи. Није то личило ни на 

шта. Надао се да учитељица неће прегледати.  

           2.3. Скупио се у клупи мањи од макова зрна. Сав је стрепио. 

Дрхтале су му као прут на води и ноге и руке. Мијешале су се час 

стрепња, час нада. Цупкао је ногама и ломио прсте на рукама.  

          2.4. Учитељица  изненада поче прегледати задаће. Када је 

стигла до Мирка,  зинула је од чуда. Није могла да вјерује рођеним 

очима. То уопште није личило на задаћу, поготову не на задаћу 

њеног Мирка кога је хвалила гдје је год стигла. 

          2.5. Узела је црвену оловку и уписала јединицу као бандеру. 

Мирку су очи биле пуне суза. Затворио је свеску и ставио у торбу да 

не гледа своју срамоту. Није имао храбрости да погледа у очи ни 

учитељици ни другарима. Једва је чекао да се заврши настава па да 

побјегне кући и сакрије се у самоћу своје собе. 

          2.6. Чим је дошао кући, исцијепио је лист са јединицом. Узео 

је упаљач. Изашао је у двориште. У једном ћошку запалио је лист. 

Јединица је изгорјела, али је немир остао. Поново је урадио задаћу 

љепше и тачније него икада, али ону јединицу никако да заборави. 

Њен оштри врх му се право и дубоко урезао у срце. 

          2.7. Изненада је у собу ушла мајка. Узела је свеску и уживала у 

синовим петицама. Примијетила је да је један лист исцијепљен. 

Упитала га је шта се то догодило. Мирко је ћутао, а сузе су саме 

потекле. Мами је све било јасно без иједне ријечи. 

           3.1. Снажно је загрлила сина и пољубила. Обрисала му је сузе 

и рекла: „Свакоме се то може догодити. Чудна ми чуда – сто 

петица и само једна једина јединица. Идемо на сладолед да 
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прославимо ту прву јединицу, да се не би више поновила.“ Мирку је 

то био најдражи сладолед у животу и то за до сада једину 

јединицу. 

 

                                  Причање доживљаја  

          1.1. Био сам вриједно и одговорно дијете. Учитељица ме 

хвалила на сав глас. У дневнику и свескама су се ројиле само петице.  

           2.1. Једног дана, чим сам дошао из школе, позвали су ме 

другови на фадбал. Играли смо неуморно да самога мрака. Кући сам 

дошао мртав уморан. Вечерао сам  и свалио се у кревет. 

           2.2. Пробудио сам се касно. На брзину сам се спремао. 

Одједном ме нешто пресијече. Потпуно сам заборавио задаћу. 

Радио сам  с једним оком на сату а другим на задаћи. Није то 

личило ни на шта. Надао сам се да учитељица неће прегледати.  

           2.3. Скупио сам се у клупи мањи од макова зрна. Сав сам 

стрепио. Дрхтале су ми као прут на води и ноге и руке. Мијешале су 

се час стрепња, час нада. Цупкао сам ногама и ломио прсте на 

рукама.  

          2.4. Учитељица  изненада поче прегледати задаће. Када је 

стигла до мене,  зинула је од чуда. Није могла да вјерује рођеним 

очима. То уопште није личило на задаћу, поготову не на задаћу 

њеног Мирка кога је хвалила гдје је год стигла. 

          2.5. Узела је црвену оловку и уписала јединицу као бандеру. 

Очи су ми  биле пуне суза. Затворио сам свеску и ставио је у торбу 

да не гледам своју срамоту. Нисам имао храбрости да погледам у 

очи ни учитељици ни другарима. Једва сам чекао да се заврши 

настава па да побјегнем кући и сакријем се у самоћу своје собе. 

          2.6. Чим сам дошао кући, исцијепио сам  лист са јединицом. 

Узео сам упаљач. Изашао сам у двориште.  У једном ћошку запалио 

сам лист. Јединица је изгорјела, али је немир остао. Поново сам 

урадио задаћу љепше и тачније него икада, али ону јединицу никако 

да заборавим. Њен оштри врх ми се право и дубоко урезао у срце. 

          2.7. Изненада је у собу ушла мајка. Узела је свеску и уживала у 

мојим петицама. Примијетила је да је један лист исцијепљен. 

Упитала ме  шта се то догодило. Ћутао сам, а сузе су саме 

потекле. Мами је све било јасно и без иједне ријечи. 
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           3.1. Снажно ме је загрлила  и пољубила. Обрисала ми је сузе и 

рекла: „Свакоме се то може догодити. Чудна ми чуда – сто 

петица и само једна једина јединица. Идемо на сладолед да 

прославимо прву јединицу да се не би више поновила.“ Био ми је то 

најдражи сладолед у животу и то за до сада једину јединицу. 

 

Задаци за самосталан рад: За тему Пријатно изненађење (или 

Непријатно изненађење) направи план причања и испричај прво као 

догађај а потом као доживљај, прво усмено а потом у писаној 

форми! 

               Причање фантастичног догађаја и доживљаја 

                         хронолошким редом –   VI  разред: 

                                   Чаробна фрула 

                            
                                Лазар Вујаклија: Фрулаш    

 Композиција причања: 

1. Увод – упознавање с мјестом, временом , ликовима: 

     1.1. Једни за гитару, а други за фрулу 

2. Главни дио – ток догађаја од заплета до расплета   
     2.1. Фрула – поклон за рођендан  –   заплет, 

     2.2. Упорна вјежба –   развој радње, 

     2.3. Са фрулом и дању и ноћу -                        ''        ''     , 

     2.4. Звуци фруле у ноћи -                                  ''        ''     , 
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     2.5. Плес уз чаробну музику  -                    кулминација, 

     2.6. Звуци се полако гасе -                          перипетија,  

     2.7. Буђење уз фрулу -                                   расплет; 

3.Завршни дио – завршна слика, закључак, порука, поука...   

    3.1. Чаробна моћ музике. 

                          Причање фантастичног догађаја 
             1.1. Откако је Славко  на једној приредби први пут чуо звук 

фруле, силно је желио да је купи и да свира на њој онако заносно, 

полетно и брзо. Родитељи су му купили гитару и уписали га у 

музичку школу. Сатима је вјежбао на њој, а у ушима му је био онај 

час ведри, час сјетни звук фруле. Узалуд је молио родитеље, али за 

фрулу нису хтјели ни да чују. Једино је сестра имала разумијевања 

за његову љубав. 

          2.1. Славио је десети рођендан. Стан су испунили родбина и 

другови, торта са свјећицама, колачи и поклони... Поклони све 

љепши од љепшег и међу њима нова гитара – поклон родитеља. 

Одједном се чуо невјешт и испрекидан звук фруле. Врата се полако 

отворише и на њима се појави сестра са фрулом. Знао је да је то 

поклон за мњега и потрчао је сестри у загрљај. Родитељи се нису 

обрадовали, али су се помирили са чињеницом да је њихова гитара 

изгубила битку. 

         2.2. Од фруле се није раздвајао. Наставник музике му је нерадо 

помагао, али он је  сâм упорно вјежбао и брзо напредовао. Сестра 

се силно радовала, а родитељи су све чешће тајно слушали како 

вјежба. 

         2.3. Љетња ноћ је погасила свјетла и успавала звукове. 

Свјежина и тишина су испуниле собу. Осјећао је како полако тоне у 

сан. Рука му је била на фрули испод јастука. Откако му је сестра 

поклонила, не одваја се од ње ни дању ни ноћу. 

          2.4. Одједном из даљине у тами задрхташе звуци фруле. У 

почетку су били тихи, испрекидани, плашљиви, а касније су бивали 

све јаснији, сигурнији, складнији... Чаробни звуци растопише ноћну 

таму у бескрајно, прозрачно плаветнило. Осјети да лак као перце 

лебди у том плавом бескрају. 

          2.5. Звуци постадоше меки и лаки. На њима долепршаше три 

као снијег бијеле птице. Лебдјеле су на њежним звуцима. Тонови 



23 

 

затим затреперише раздраганије и полетније. На њима заплесаше 

три цвијета прозрачно бијелих латица и као жар црвених очију. 

Фрула засвира брзо, заносно, полетно... Осјети како му се златни 

сунчеви круг савија око главе и вртоглаво окреће у ритму музике 

заједно са цвјетовима и птицама у плавом бескрају. 

          2.6. Тонови су се полако гасили, постајали све нечујнији док 

посве не утихнуше. Остао је да лебди у прозрачном небеском 

плаветнилу са сунцем у коси, три бијеле птице и три цвијета у 

кругу око себе и фрулом у руци.  

          2.7. Пробудили су га први зраци љетњег сунца. Рука му напипа 

фрулу испод јастука. Њежно је помилова и топло јој се осмјехну. 

          3.1. „Није то био сан, можеш ти достићи тај бескрај, те 

висине и љепоту, само те треба вољети, а ја те стварно, искрено и 

дубоко волим,“ шаптао је фрули кроз јастук. Био је више него 

сигуран да чаробна моћ музике може досећи неслућене даљине и 

висине и невиђену љепоту. 

                    Причање фантастичног доживљаја        
             1.1. Откако сам на једној приредби први пут чуо звук фруле, 

силно сам желио да је купим и да свирам на њој онако заносно, 

полетно и брзо. Родитељи су ми купили гитару и уписали ме у 

музичку школу. Сатима сам вјежбао на њој, а у ушима ми је био 

онај час ведри, час сјетни звук фруле. Узалуд сам молио родитеље, 

али за фрулу нису хтјели ни да чују. Једино је сестра имала 

разумијевања за моју љубав. 

          2.1. Славио сам десети рођендан. Стан су испунили родбина и 

другови, торта са свјећицама, колачи и поклони... Поклони све 

љепши од љепшег и међу њима нова гитара – поклон родитеља. 

Одједном се чуо невјешт и испрекидан звук фруле. Врата се полако 

отворише и на њима се појави сестра са фрулом. Знао сам да је то 

поклон за мене и потрчао сам јој у загрљај. Родитељи се нису 

обрадовали, али су се помирили са чињеницом да је њихова гитара 

изгубила битку. 

         2.2. Од фруле се нисам раздвајао. Наставник музике ми је 

нерадо помагао, али сам сâм упорно вјежбао и брзо напредовао. 

Сестра се силно радовала, а родитељи су све чешће тајно слушали 

како вјежбам. 
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         2.3. Љетња ноћ је погасила свјетла и успавала звукове. 

Свјежина и тишина су испуниле моју собу. Осјећао сам како полако 

тонем у сан. Рука ми је била на фрули испод јастука. Откако ми је 

сестра поклонила, не одвајам се од ње ни дању ни ноћу. 

          2.4. Одједном из даљине у тами задрхташе звуци фруле. У 

почетку су били тихи, испрекидани, плашљиви, а касније су бивали 

све јаснији, сигурнији, складнији... Чаробни звуци растопише ноћну 

таму у бескрајно, прозрачно плаветнило. Осјетих да лак као перце 

лебдим у том плавом бескрају. 

          2.5. Звуци постадоше меки и лаки. На њима долепршаше три 

као снијег бијеле птице. Лебдјеле су на њежним звуцима. Тонови 

затим затреперише раздраганије и полетније. На њима заплесаше 

три цвијета прозрачно бијелих латица и као жар црвених очију. 

Фрула засвира брзо, заносно, полетно... Осјетих како ми се златни 

сунчеви круг савија око главе и вртоглаво окреће у ритму музике 

заједно са цвјетовима и птицама у плавом бескрају. 

          2.6. Тонови су се полако гасили, постајали све нечујнији док 

посве не утихнуше. Остао сам да лебдим у прозрачном небеском 

плаветнилу са сунцем у коси, три бијеле птице и три цвијета у 

кругу око себе и фрулом у руци.  

          2.7. Пробудили су ме први зраци љетњег сунца. Рука ми 

напипа фрулу испод јастука. Њежно је помиловах и топло јој се 

осмјехнух. 

          3.1. „Није то био сан, можеш ти достићи тај бескрај, те 

висине и љепоту, само те треба вољети, а ја те стварно, искрено и 

дубоко волим,“ шаптао сам фрули кроз јастук. Био сам више него 

сигуран да чаробна моћ музике може досећи неслућене даљине и 

висине и невиђену љепоту. 

 

Задаци за самосталан рад:  Изабери једну од предложених тема, 

смисли причу, направи план и по њему је испричај прво као догађај а 

затим као доживљај  усмено, а затим то и напиши! Послужи се 

овим текстом као узорком! 

Теме: Чаробни сат (штап, кишобран...) или Чаробна оловка 

(патика, рукавица, свеска...) или Чаробно огледало (перо, дрво, 

мастило...) 
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Причање догађаја и доживљаја ретроспективним редом 

–  VII разред: 

                                           Двије сузе 
 Композиција причања: 

1. Увод – упознавање с мјестом, временом, ликовима: 

    1.1. Тањина суза у свесци – замишљена садашњост; 

2. Главни дио – ток догађаја од заплета до расплета     

                          (ретроспекција): 

     2.1. Тања преписује задаћу –                            заплет, 

     2.2. Дјеца галаме и јуре по учионици –         развој радње, 

     2.3. Наставница улази у учионицу -                 ''        ''     , 

     2.4. Наставница оштро прекоријева дјецу -  ''        ''     , 

     2.5. Издаја  Тање -                                     кулминација, 

     2.6. Тања је заплакала -                                  перипетија,  

     2.7. Свима је било жао -                        расплет; 

3. Завршни дио – завршна слика, закључак, порука...    

                             (замишљена садашњост):  

     3.1. Још једна суза на свесци. 

                                   Причање догађаја 

          1.1. Августовско сунце немилосрдно пече. Миро је спас 

пронашао у пријатној свјежини своје собе. Нова школска година је 

на прагу. Из радног стола вади старе и смјештам нове књиге. Под 

руку му дође свеска из математике. Радознало је листа. На средини 

једне пожутјеле странице размазано мастило. Рука му задрхта. 

Нешто га стеже у грудима. Оте му се дубок уздах. То на листу је 

осушена Тањина суза. 

          2.1. Велики је одмор. Тања, онако тиха, сићушна и мирна, 

преписује од Мире задаћу из математике. Сва се усплахирила и 

зарумењела као да је направила неку неопростиву грешку. Била је 

најодговорније и највредније дијете у разреду. Сви су од ње 

преписивали задаће, а Миро највише.  Сада су задаци били исувише 

лаки па их је једноставно заборавила урадити. 

         2.2 .Дјеца јуре по разреду, гађају се папирићима и дижу 

неописиву дреку. Столице испретуране, књиге на поду, табла 

ишарана...  Дигао се облак прашине. 
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         2.3. Врата се нагло отворише. На њима се појави наставница. 

Дјеца јурнуше на мјеста. Стадоше укипљено. Немају храбрости да 

јој погледају у очи. 

          2.4. Наставница стоји дуго и зачуђено. Не може да вјерује 

својим очима. Прође кроз учионицу пазећи да не стане на разбацане 

књиге и свеске. Када је уписала час, устаде и строго их погледа. 

„Не могу да вјерујем да су ово моја дјеца! Направили сте хаос у 

учионици! Сви дивљају, само Тањица марљиво вјежба!“ 

          2.5.“Преписује задаћу од мене!“ тресну Мирко као из топа. 

Одмах  се угризао за језик, али,  језиче, шта рече, више се не 

поправља. Ни сам не зна шта му је било да изда Тању од које је 

преписао на стотине задатака. 

          2.6. Наставница приђе Тањи, погледа зачуђено у свеску и 

благо је прекори: „Нисам се, Тања, овоме од тебе надала!“ Тања је 

ћутала оборене главе. Једна крупна суза јој се скотрља низ лице и 

паде на Миркову свеску. Пажљиво је обриса. На листу оста 

размазано мастило. 

          2.7. У разреду је владала мукла тишина. Све их је бољела 

Тањина суза. И наставници је било тешко. Тању је помиловала по 

коси, а Мирка  мрко погледала. Био је посрамљен. Сједио је  као 

скамењен и одсутно зурио у свеску. Није могао погледати у очи ни 

Тањи, ни наставници, ни друговима. 

          3.1. Ни данас му није јасно због чега је издао Тању – да ли се 

хтио похвалити, истаћи, нашалити или је био љубоморан што 

наставница хвали Тању... Док је као прави кривац посматрао 

свеску,  откиде му се једна крупна, тешка суза и паде на Тањину. 

Затвори свеску и остави двије сузе да стоје заједно као успомена и 

опомена.    

                                  Причање доживљаја             

          1.1. Августовско сунце немилосрдно пече. Спас сам пронашао 

у пријатној свјежини своје собе. Нова школска година је на прагу. 

Из радног стола вадим старе и смјештам нове књиге. Под руку ми 

дође свеска из математике. Радознало је листам. На средини једне 

пожутјеле странице размазано мастило. Рука ми задрхта. Нешто 

ме стеже у грудима. Оте ми се дубок уздах. То на листу је осушена 

Тањина суза. 
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          2.1. Велики је одмор. Тања, онако тиха, сићушна и мирна, 

преписује од мене задаћу из математике. Сва се усплахирила и 

зарумењела као да је направила неку неопростиву грешку. Била је 

најодговорније и највредније дијете у разреду. Сви смо од ње 

преписивали задаће, а ја највише.  Сада су задаци били исувише лаки 

па их је једноставно заборавила урадити. 

         2.2 .Дјеца јуре по разреду, гађају се папирићима и дижу 

неописиву дреку. Столице испретуране, књиге на поду, табла 

ишарана...  Дигао се облак прашине. 

         2.3. Врата се нагло отворише. На њима се појави наставница. 

Јурнусмо на мјеста. Стадосмо укипљено. Немамо храбрости да јој 

погледамо у очи. 

          2.4. Наставница стоји дуго и зачуђено. Не може да вјерује 

својим очима. Прође кроз учионицу пазећи да не стане на разбацане 

књиге и свеске. Када је уписала час, устаде и строго нас погледа. 

„Не могу да вјерујем да су ово моја дјеца! Направили сте хаос у 

учионици! Сви дивљају, само Тањица марљиво вјежба!“ 

          2.5.“Преписује задаћу од мене!“ треснух као из топа. Одмах 

сам се угризао за језик, али,  језиче, шта рече, више се не поправља. 

Ни сам не знам шта ми је било да издам Тању од које сам преписао 

на стотине задатака. 

          2.6. Наставница приђе Тањи, погледа зачуђено у свеску и 

благо је прекори: „Нисам се, Тања, овоме од тебе надала!“ Тања је 

ћутала оборене главе. Једна крупна суза јој се скотрља низ лице и 

паде на моју свеску. Пажљиво је обриса. На листу оста размазано 

мастило. 

          2.7. У разреду је владала мукла тишина. Све нас је бољела 

Тањина суза. И наставници је било тешко. Тању је помиловала по 

коси, а мене мрко погледала. Био сам посрамљен. Сједио сам као 

скамењен и одсутно зурио у свеску. Нисам могао погледати у очи 

ни Тањи, ни наставници, ни друговима. 

          3.1. Ни данас ми није јасно због чега сам издао Тању – да ли 

сам се хтио похвалити, истаћи, нашалити или сам био љубоморан 

што наставница хвали Тању... Док као прави кривац посматрам 

свеску,  откиде ми се једна крупна, тешка суза и паде на Тањину. 
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Затворих свеску и оставих двије сузе да стоје заједно као успомена 

и опомена. 

 Задаци за самосталан рад:  Изабери једну од понуђених тема, 

одреди њено тежиште  и облик казивања, прикупи грађу  у облику 

теза, а потом је распореди у план казивања и испричај прво као 

догађај а потом као доживљај ретроспективним редом - прво 

усмено па у писаној форми: 

Радо се сјећам тога успјеха (поклона, излета, рођендана, сусрета...) 

или те побједе (награде, прославе, игре…) 

 

       Причање догађаја ретроспективним редом VI разред: 

                       Зрно пијеска на моме столу 
План причања: 

1. Увод – упознавање с мјестом, временом и ликовима 

(замишљена садашњост)  
     1.1. Зрно пијеска на радном столу 

2. Главни дио - ток догађаја (ретроспекција) 

     2.1. Зрно пијеска као врх Требаве – заплет 

     2.2. Топлота и лед дробе стијену  – развој радње 

      2.3. Поток и ријека мрве и мељу комаде -  кулминација  

      2.4. Вихор зрно пијеска убацује кроз прозор – расплет  

3. Завршни дио – завршна слика, закључак, поука или порука 

(замишљена садашњост)    
     3.1. Зрно у саксији за цвијеће  

          1.1. Школска година се већ добро примакла љету. 

Нестрпљиво очекујем распуст. Једва сам завршио задаћу и лијено 

пакујем свеске и књиге. Сто је остао чист. Одједном спазих зрно 

пијеска. „Откуд оно овдје?“ упитах се.  

            2.1. „Можда је некад било највиши врх Требаве,“ почех да 

откривам тајну. Будили су га први и поздрављали посљедњи зраци 

сунца. Пред његовим ногама понизно као шарени ћилим љети, а као 

заталасани бијели вео зими, лежала је Посавина. Био је висак, 

снажан и моћан.  

           2.2. Но, на љетним врелинама стијена се гријала до усијања и 

пуцала. Дуге јесење кише су пукотине пуниле водом. Зимска 

хладноћа је воду претварала у лед. На великим мразевима лед се све 
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више ширио и стијена је пуцала у комаде који су се котрљали низ 

стрме падине. 

            2.3. Прољећне бујице су комаде ваљале низ стране, усјеке и 

урвине док није стигло до подивљалог планинског потока. Набујала 

вода их је немилосрдно котрљала, дробила и помахнитало носила. 

Остајали су поједини комади на обалама, међу коријењем дрвећа 

или међу оштрим стијенама на дну, а он је стигао до ријеке Босне. 

Мутна ријека га је шчепала, котрљала и мљела по дну, а онда га је 

бијесни талас избацио на пјешчану обалу.  

          2.4. Издржао је ту, на плажи, прољећне кише и дочекао 

љетње врућине. Таман је лијепо почео парити поломљене кости на 

љетњем сунцу и уживати у веселој граји купача, када га је 

изненадни вечерњи вихор, онако сува и лака, покупио са плаже. 

Витлао је њиме изнад дрвећа и између зграда, а онда га кроз 

отворен прозор моје собе спустио на радни сто.  

          3.1. „Јадничак,“ прошаптах, „заслужио си одмор.“ Пажљиво 

узех и спустих у саксију у којој је цвјетала љубичица. Коријен биљке 

ће га узети као храну и претворити у цвијет. Из сјемена цвијета ће 

изнићи нови цвијет.“Ето, бићеш цвијет,“ шапнух му тихо. 

 

          Задаци за самосталан рад: Изабери једну од понуђених тема, 

смисли причу, направи план причања ретроспективним редом па 

испричај догађај прво усмено а потом писмено! Теме: Исповијест 

планинског поточића, (старе школске клупе, пробушене лопте, 

Миланова ножића, заборављене свеске, изгубљене лутке…) 
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Причање фантастичног доживљаја ретроспективним редом 

VII разред: 

      Ко другоме јаму копа, сам у њу пада  
План причања: 

1. Увод – упознавање с мјестом, временом и ликовима 

(замишљена садашњост)  
     1.1. Пањо Пањић у дворишту  

2. Главни дио - ток догађаја (ретроспекција) 

     2.1. Сјекира је љубоморна на пањ – заплет 

     2.2. Сјекира напада пањ – развој радње 

     2.3. Пањ бјежи – развој радње 

     2.4. Сјекира сустиже план  -  кулминација  

     2.5. Грана спашава пањ - перипетија 

     2.6. Пањ се враћа у двориште  – расплет  

3. Завршни дио – завршна слика, закључак, поука или    

            порука (замишљена садашњост)    
     3.1. Казна је стигла сјекиру  

          1.1. Зову ме Пањо Пањић. Давно је то било, једва се сјећам,  

када су ме у шуми пронашли како лежим и трунем као дио 

стогодишњег изваљеног храста. Стабло су изрезали у даске, гране 

у огрев, а мене су оставили да служим као сто у дворишту. Постао 

сам као члан породице. На мени су дјеца писала задаћу, читала 

лектиру, играла шах… Одрасли су се овдје картали, испијали 
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вечерње кафе, водили некад ведре некад мудре расправе. Знао сам и 

чувао све породичне радости и туге, планове и тајне.  

          2.1. У тами шупе је остављена и заборављена висила сјекира. 

Примијетио сам како ме кроз малено прозорче на вратима пакосно 

посматра. Била је љубоморна на мој положај у породици. Тачно сам 

видио како од бијеса поплави кад ми дјеца кажу наш Пањо или наш 

Пањић. Срећа је била што су врата шупе увијек била закључана кад 

никога од укућана није било у дворишту. 

          2.2. Сјећам се као да је јуче било. Једног јесењег дана сви су 

укућани отишли за својим послом. Ја сам чувао кућу и на пријатном  

јесењем сунцу парио старе кости. Неко је на шупи само притворио 

врата и лагани повјетарац их лако отвори. Угледах како према 

мени корача сјекира. Чух њен злобан смијех и угледах злурад осмијех 

и пакосно сијевање оштрог сјечива. 

            2.3. Одмах сам знао шта смјера и кренуо сам бјежати. 

Трчао сам што брже могу, али су ми клецале старачке ноге. Срце 

ми је јако лупало. Све сам теже дисао. Бјежао сам, падао, 

котрљао се и поново устајао и посртао. Снага ми је била при крају. 

На влажној трави испод старе  липе се поклизах и изнемогло падох. 

Нисам имао више снаге да устанем. 

          2.4. Сјекира се све више примицала. Осјећао сам њен врели 

дах. Одједном се високо издигла, снажно замахнула и полетјела 

оштрицом према мени. Изненада се пред њом испријечила дебела 

грана старе липе. Касно ју је видјела. Оштрица снажно засијече 

грану. Сјекира оста да виси објешена. Залуд се копрцала да се 

ишчупа. Оштрица је била дубоко у грани. Гледала ме одозго 

изгубљено и панично. 

          2.5. Дубоко одахнух. Полако се придигох. Уморно кренух у 

двориште. Још једном погледах сјекиру како беспомоћно виси на 

грани. Би ми је жао, али њеној љубомори, мржњи и пакости лијека 

није било. Смјестио сам се на старо мјесто и слатко заспао. 

Пробудила ме весела граја дјеце која су се вратила из школе. Нико 

није ни слутио каква се драма мало прије догодила у овом 

дворишту. 

          3.1. Тек на прољеће су нашли сјекиру. На вјетру и киши, 

снијегу и мразу сјечиво јој је појела рђа, а дршка је иструла. Није 
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више била ни за шта. Бацили су је у рупу у коју одлажу смеће. 

Стигла ју је заслужна казна. Ко другоме јаму копа, сам у њу пада.  

          Задаци за самосталан рад: Изабери једну од понуђених тема, 

смисли причу, направи план причања ретроспективним редом па 

испричај као доживљај прво усмено а потом писмено! 

Теме: Изненадни сусрет са шумским духом (са духом ливада, са 

воденим духом, са малим зеленим…) 

            

Нарација – причање доживљаја (ich-forma) или догађаја  (er-

forma), могућих или фантастичних, хронолошким или 

ретроспективним редом уз употребу описа, дијалога и 

монолога - VIII разред:   

                                  Невин, а оптужен 
План причања и описивања:  

1. Увод – опис времена и мјеста  

     1.1. Јесење јутро  

      1.2. Главна улица 

2. Главни дио - ток догађаја 

     2.1. Данило полази на пијацу – почетак радње 

     2.2. Дебељку испада новчаник – заплет 

      2.3. Трговац оптужује дјечака -  кулминација  

      2.4. Старица брани дјечака – перипетија  

      2.5. Трговац одлази – расплет  

      2.6. Данило се враћа кући – завршетак радње  

3. Завршни дио – закључак, поука или порука 

     3.1. Истина се не да сакрити 

          1.1. Сиво суморно јутро. Јесења влага се увукла у асфалт, у 

зидове зграда, у дрвеће, у душе људи… Густа и тешка магла се 

лијепи за кровове, за стакла, за лица. Досадно и подмукло. Оловно 

небо притиска варошицу. Тешко и досадно. 

         1.2. Главна улица врви од људи. Пазарни је дан. Корпе и шарене 

врећице се гурају кроз дрворед са пијаце и према њој. Сви журе да 

из овога тијеста магле што прије уплове у топли дом. 

         2.1. Данило се као шило провлачи кроз шарену гомилу. Жури да 

купи нови кавез за канаринца. Радује се што ће његов Мићко 

добити нови дом. Већ је видио излог са великим и малим 
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разнобојним  птичијим кућицама. Скоро да је и сам цвркутао од 

среће. 

          2.2. Пут му је крчио низак и дебео човјек. Ваљао се као буре 

остављајући за собом широк простор који је Данило вјешто 

користио. Из задњег џепа на излизаним и замашћеним 

фармерицама само што му није испао новчаник. Таман када се 

дјечак спремао да га упозори, новчаник испаде на блатњави 

асфалт. 

          2.3. Дјечак притрча, подиже га и понесе према власнику. 

Човјек осјети да нотеса нема у џепу. Окрену се. Пред Данилом се 

нашло зајапурено округло лице и велика бијела ћела са грашкама 

зноја. Дебељко га снажно зграби и забрунда: „Џепарош, сунце ти 

лоповско!“ „Нисам… испао… сам… нисам,“ муцао је Данило у 

страху исколачених очију. „Знам ја такве,“ јаросно је сиктао 

ћелавко, „пуна их је варош.“ Чврсто је стезао дијете за ухо и 

подизао да га свима покаже. „Сада ћу ја тебе у полицију! Долијао 

си лоповчићу! Наишао си на мајстора! Није се родио тај који ће 

газда Ристи трговцу украсти!“ ликовао је побједнички међу 

окупљеним пролазницима. Данило је избезумљено и беспомоћно 

стајао пред разјареним трговцем. У грудима га је нешто 

истовремено стезало и раздирало, а у грлу гушило. Дрхтао је као 

прут и једва се држао на ногама. Да га трговац није чврсто вукао 

за ухо, стропоштао би се на улицу. Грунуше му сузе. Испрекидано, 

једва суздржавајући јецање, муцао је: „Бога ми… чико, чико… 

мајке ми… 

          2.4. Изненада се једна старица, ситна и жгољава, али хитра 

и кочоперна прогура до трговца. „Пусти то дијете, акрапе један! 

Видјела сам када ти је тај купусар испао! Зар не видиш да је сав 

блатњав?! Мислиш да су сви људи лопови као ти!“ засипала је 

укипљеног трговца одважна старица бујицом ријечи. Сувим али 

чврстим рукама зграбила је изгубљеног и избезумљеног дјечака и 

ишчупала га из дебељкових канџи.  

          2.5. Ристан погледа блатњави новчаник, схвати да је 

погријешио, покуњи главу, нагло се окрену и пође према пијаци 

бијесно гурајући окупљени свијет. Љут на старицу и на самог себе 
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што је испао будала мумљао је: „И ону уштовљену треба у 

полицију! Брани жена лопова!“ 

          2.6. „Умјесто да се извини и награди ово сирото дијете, он 

пријети. Ух, што нисам јача па да му ја покажем! Хајде, сине, 

немој плакати, пусти медвједа,“ тјешила је старица дјечака. 

Данило крену кући. Заборавио је и кавез и канаринца. Није се знао ни 

захвалити старици. 

          3.1. У ушима су му одзвањале старичине ријечи: „Лопов мисли 

да су сви људи лопови.“ Брисао је сузе рукавом и тјешио себе: „Сви 

су видјели ко је ко“.  Скоро наглас рече: „Истина се не да 

сакрити.“ 

Задаци за самосталан рад:  

1. Описе подвуци графитном оловком, дијалоге плавом, а монолог 

црвеном!  

2. Додај још неке синониме за ријеч рећи: промумљати, 

просиктати, одрезати, казати, измуцати, исторонтати, 

издробити, измљети, испричати, промрсити, одбрусити, одсјећи, 

пресјећи, скресати,  проциједити…  

3. Реченицу: Скоро наглас рече да се истина не да сакрити.напиши 

у три  варијанте управног говора!   

4. Изабери једну од понуђених тема, направи план причања догађаја 

или доживљаја, могућих или измишљених, хронолошким или 

ретроспективним редом и испричај га уз употребу описа, дијалога и 

монолога који су у функцији карактеризације ликова или сликања 

амбијента и атмосфере догађаја: 

а) Неспоразум са оцем (мајком, наставником, трговцем, 

полицајцем, другом…) - ich-forma  

б) Свађа на пијаци (у аутобусу, у трговини, у разреду, на 

игралишту…) - er-forma  
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Нарација – причање доживљаја (ich-forma) или догађаја  (er-

forma), могућих или фантастичних, хронолошким или 

ретроспективним редом уз ефектан почетак и завршетак 

–   IX разред:      

                    Туга и радост у истом дану 
План причања и описивања:  

1. Увод – ефектан почетак  

     1.1. Наставник ме изненада позива да устанем  

2. Главни дио - ток догађаја 

     2.1. Свеска пада на под – заплет 

     2.2. Наставник ме прекорио – кулминација 

      2.3. Кајање -  расплет 

      2.4. Пропале наде – ретроспекција  

3. Завршни дио – ефектан завршетак 

     3.1. Наставникова утјеха  

          1.1. „Устани, Дарко!“ пресијече ме иза леђа хладан и одлучан 

глас наставника. Оловка ми испаде из руке. Укочио сам се. Кољена 

ми дрхте притиснута једно уз друго. Цијели разред се окренуо и без 

даха буљи у мене. Мукла је тишина. Немам снаге да устанем. Не 

могу да погледам у очи ни наставнику ни друговима. Одсутно зурим 

у тест на клупи. 

          2.1. „Устани!“ понови наставник гласније. Чврсто. Одлучно. 

Неумољиво. Наслоних се рукама на клупу и једва се подигох. Тешко. 

Тромо. Старачки. Свеска на којој сам сједио и из које сам покушао 

преписати само једну формулу паде на под. Њен пад је пратило 

тридесетак радозналих погледа. И ја сам је гледао. С гађењем и 

беспомоћно. Видио сам само одвратну бјелину њених листова 

ишарану бесмисленим цртама. 

          2.2. Наставник се полако саже. Пажљиво узе свеску. Дуго је 

ћутке листа. Траје то, чини ми се, цијелу вјечност. Слиједио је благ 

пријекор: „Нисам ово очекивао од тебе.“ „Хтио сам,“ муцао сам, 

„само једну формулу.“ „Само једну,“ рече замишљено. Не знам да 

ли ми вјерује или ми се подсмјехује. „Настави!“ рече хладно. 

          2.3. Тешко сам се спустио на столицу. Дјеца су се вратила 

задацима. Наставник нечујно хода кроз учионицу. Очи су ми пуне 
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суза. Једва их задржавам да не пљусну. Радим као у бунилу. 

Грозничаво. Брзо. Завршио сам све задатке и затворио свеску. 

Више ми није било важно да ли су задаци тачно ријешени, већ само 

да се заврши час па да се склоним у неку тишину и самоћу. Звоно је 

било истински спас.  Први сам изишао из учионице, сјурио се низ 

степенице и у крају школском дворишту сјео на стару клупу. 

Двориште је пуно дјечијег смијеха, јурњаве и галаме, само сам ја 

сједио као да сам дошао са спровода. 

          2.4. Данима сам се спремао за овај контролни: учио, 

понављао, вјежбао… Био сам сигуран да ћу бити најбољи у разреду. 

Већ сам замишљао себе како се правим важан пред наставником и 

пред друговима. И пред Весном. Видио сам себе како мами  и тати 

показујем рад и маму како тобоже успут казује комшиници, 

Весниној мами: „ Мој Дарко добио чисту петицу. Једини он освојио 

све бодове.“ У школу сам дошао лак као перо. Дјеца су ме 

запиткивала, а ја сипао одговоре као из рукава. Сви су се отимали 

ко ће да сједи са мном или бар близу мене. И Весна. 

          3.1. Сада сједим овдје сам самцат као посљедњи човјек на 

планети. Сједим тужан, остављен и заборављен. Одједном осјетих 

нечију руку на рамену. Окренух се. Наставник! Видио ме са прозора 

зборнице и дошао ми тихо иза леђа. Стојим укипљено пред њим. Он 

се благо смјешка. Показа ми мој контролни рад. На дну рада крупна 

црвена петица и наставников потпис. Не могу да вјерујем рођеним 

очима. „Честитам, јуначе!“ каже наставник и пружа ми 

истовремено и контролни и руку на честитање. „И ја и твоји 

другари смо знали да ћеш бити најбољи,“ рече ведро. „Нисам, 

наставниче, нисам…“ опет муцам ја. „Знам, човјече, да ниси. Ко 

теби не би вјеровао!“ каже увјерљиво. „Хајде, главу горе!“ 

потапша ме по раменима. Као да ми је скинуо цијелу планину са 

леђа. Колико туге и радости у само једном дану! 

 

          Теме за самосталан рад: Изабери догађај или доживљај, 

могући или фантастичан који ћеш испричати хронолошким или 

ретроспективним редом са ефектним почетком и завршетком на 

тему: То се не заборавља! 
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             3. ОПИСИВАЊЕ (ДЕСКРИПЦИЈА) 
          Описивање (дескрипција) је запажање особина  и њихово 

језичко обликовање.  

          Врсте описа према предмету који описујемо могу бити: опис 

предмета, биљке, животиње, унутрашњег простора (ентеријер), 

спољашњег простора (екстеријер), предјела (пејзаж), појаве,  човјека 

(портрет), радног поступка и психолошког стања. 

           Врсте описа према личном односу могу бити: објективан 

(тачан, стручан, научни, технички) и субјективан (лични, литерарни, 

књижевни). 

                    Врсте мотива у опису према врсти чулних утисака су: 

визуелни (запажамо их   чулом вида – оком), акустични (запажамо 

их чулом слуха – ухом), тактилни (запажамо их чулом додира – 

кожом), олфакторни (запажамо их чулом мириса – носом) и 

густативни  (запажамо их чулом укуса – језиком) 

            Композицију дескриптивног текста обично чине: 

1. увод – сусрет са предметом описа – први утисак; 

2. главни дио –  значајне појединости – мотиви (њихов  

    облик,  величина, боја, функција, утисак који  изазивају...) 

3. завршни дио – завршна слика – општи утисак 

 

                     Опис предмета (свијећа) – VI разред: 

                                Срцем у свјетлост 
            Композиција описа: 

1. Увод – сусрет са предметом описа – први утисак: 

   1.1. Свијећа и сијалица – некад и данас 

2. Главни дио –  значајне појединости – мотиви (њихов  

   облик,  величина, боја, функција, утисак који изазивају): 

    2.1. Различити материјали, облици, величине и боје 

    2.2.„Прав као свијећа,“ народна изрека 

    2.3. Жута боја воска и пламена 

    2.4. Мириси пољског цвијећа, багрема и липе у пламену 

3. Завршни дио – завршна слика – општи утисак: 

    3.1. Срцем у свјетлост                                                        

           1.1.  Сијалице разних облика, јачина и боја су потисле  у 

историју, али не у заборав, свијеће као извор свјетлости. Данас се 
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углавном користе уз вјерске обреде и у изузетно свечаним 

приликама. Увијек,  када видим у кући упаљену свијећу, знам да се 

догађа нешто свечано и значајно. Она ме испуни унутрашњом 

топлином и миром. 

           2.1. Данас се праве од разних материјала, различитих облика, 

величина и боја. Има неке живости и необичности у тој 

различитости. Мени су, ипак, најдраже и најтоплије оне обичне, 

жуте, воштане свијеће. 

          2.2. Онако танке и дуге дјелују крхко и њежно, али  стоје 

усправно и поносно. „Прав као свијећа,“ каже народна изрека. 

Једни оно прав тумаче као усправан, други као поносан, трећи као 

невин и недужан... Вјероватно да имају пуно право и једни, и други, 

и трећи... свако је види и доживљава на свој начин. 

          2.3. Жута боја воска је пуна топлине,  и то оне пријатне и 

меке која човјека грије изнутра, а не споља. И пламен свијеће је 

жут, само много свјетлији и прозрачнији. Има у њему и топлоте, и 

њежности, и мириса воска. 

          2.4. Чим се свијећа упали, просторију испуни необичан мирис 

– мирис пољског цвијећа, багрема и липе. Испуне је сви они мириси 

које су пчеле покупиле са цвјетова и уградиле у саћа, а људи од њих 

прво излили восак, а потом обликовали свијеће. Ипак, највише се 

осјети мирис липе или је то само сугестија због сличне боје липова 

цвијета, воска и пламена.  

           3.1. Нестаје полако свијећа у пламену. То њено срце у плам 

изгара, а он се у свјетлост претвара. Тај пламичак -  и њежан, и 

дрхтав, и лелујав, и мекан , и топао – пламса и стрепи као душа и 

срце људско све док се не сједини са космичком свјетлошћу и утопи 

у њу своју боју, облик и мирис. 

Задаци за самосталан рад: Изабери један од датих предмета 

описа,  пажљиво га посматрај, биљежи све што запазиш   

појединим чулима, посебно дијелове предмета описа – њихову 

величину, облик, боју,  функцију, затим звук, мирис и укус уколико их 

имају! Своја запажања    распореди у план описа, а затим по плану 

то искажи  прво усмено, а потом и у писаној форми.  

Теме: Најдражи предмет (украс, сувенир, поклон...) у мојој  соби 

(нашем стану, дједовој кући...) 
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              Опис  сложеног предмета – IX разред: 

                                       Лист 
             Објективни (научни, стручни, технички) опис  

                        Лист – функција, грађа, значај  
Композиција описа:       

1. Увод – сусрет са предметом описа  

     1.1. Мјесто и улога листа  

2. Главни дио – значајне појединости – мотиви  

   2.1. Спољашња грађа листа  

   2.2. Унутрашња грађа листа 

   2.3. Облик и величина листова  

   3. Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

   3.1. Значај листа  

           1.1. Лист је вегетативни орган виших биљака у коме се у 

процесу фотосинтезе ствара храна за цијелу биљку. У томе 

процесу биљка узима угљен диоксид и ослобађа кисеоник, а 

хлоропласти примају сунчеву енергију и као крајњи производ 

настаје скроб. На тај начин лист обезбјеђује храну и кисеоник за 

властите потребе, али и за сва остала жива бића на земљи.  

          2.1. Лист се састоји од лисне плоче и лиске са лисном дршком 

која се лисном основом  причвршћује за стабло. На лисној плочи 

разликујемо тамније лице и свјетлије наличје и лисне нерве – на лицу 

удубљене, а на наличју испупчене који граде мрежу или се пружају 

паралелно. Лисна дршка може бити дужа или краћа, а сједећи 

листови је уопште немају. Лисна основа је проширени дио лисне 

дршке којим се лист причвршћује за стабло.  

           2.2. Унутрашњу грађу листа чине: покорица или епидермис, 

палисадно и сунђерасто ткиво, лисне нерви и стоме. Покорица или 

епидермис је слој збијених ћелија које штите лист лучећи 

заштитне материје у облику воштаног слоја или градећи танке 

длачице. Палисадно ткиво гради слој издужених ћелија богатих 

хлоропластима у којима се обавља процес фотосинтезе. 

Сунђерасто ткиво служи за смјештај хране. Лисни нерви пролазе 

између палисадног и сунђерастог ткива и служе за транспорт 

материје. На наличју листа се налазе ситни отвори стоме које 
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отварајући се и затварајући се регулишу размјену гасова и процес 

транспирације.  

          2.3. Листови могу бити прости и сложени. Прости имају 

само једну лиску на лисној дршци и могу бити копљасти, игличасти, 

срцасти, овални… Сложени листови на једној лисној дршци имају 

више лисних површина и могу бити трочлани или петочлани, 

прстасто или перасто сложени. Најмањи је лист водене папрати 

површине од једног квадратног милиметра, а највећи лист палме 

који може бити дуг по двадесет а широк по дванаест метара. 

Облик и величина листа зависе од његове функције, тла и климе.  

           3.1. Храну, која се ствара у листовима, не користе само 

биљке, већ и сви организми који се биљкама хране. Сав кисеоник 

потиче из процеса фотосинтезе у листу. Лишће човјек не користи 

само у исхрани, већ и за производњу лијекова. Из свега наведеног 

можемо закључити да лист има пресудан значај за одржање 

живота на Земљи.   

 

Субјективни  (књижевни, умјетнички, литерарни, пјеснички)  

                                          опис  

                         Лист – зелена музика живота 
Композиција описа:       

1. Увод – сусрет са предметом описа – први утисак  

     1.1. Снага и љепота живота у листу  

2. Главни дио – значајне појединости – мотиви  

   2.1. Љепота листа  

   2.2. Облици и величина листова 

   2.3. Зелена музика живота  

   3. Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

   3.1. Лист – Божији дар  

           1.1. Како је тужно видјети голу шуму и мртве ливаде! Једва 

чекам прољеће да се појаве први листови и потом крене зелена 

поплава! Лишће тада пробуди, оживи и покрене све. У успаваним 

пупољцима одмарала је снага живота, његова радост и љепота.  

          2.1. Све се тада обуче у зелено у хиљадама нијанси. 

Помијешају се сребренастозелени листићи брезе са 

свијетлозеленим тополе, тамнозеленим липе, мркозеленим 
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храста… Хиљаде нијанси исте боје којима језик није пронашао 

право име! А тек у јесен, када се зелено царство претвори у 

раскошну игру боја! Зарумене се листови трешње, поцрвене букве, 

букну као пламен рујевине, посребре брезе… Све то постане 

љепота оку и радост души.  

          2.2. Посебна чаролија су облици и величина листова. На истој 

биљци међу хиљадама листова не можеш наћи два једнака. Сједнеш 

на ливаду, а у кругу око тебе округли и дугуљасти, срцасти и 

копљасти, овални и игличасти, прстасти и перасти листови слажу 

неки чаробни мозаик логици неразумљив, а срцу близак. Пронаћи 

ћеш ту и оне сићушне листиће чија површина једва досеже један 

милиметар квадратни и оне којима можеш прекрити цијели длан. 

Кажу да је пронађен лист палме дуг двадесет,  а широк дванаест 

метара. Само од једног листа цијели кров за кућу, а тек колико би 

се постељина меких и топлих од њега могло направити!  

          2.3. Ниједан композитор, ниједан оркестар или филхармонија 

нити могу компоновати нити извести склад тонова какав може 

најмањи повјетарац у крошњи брезе или тополе. Листићи, 

неуморни свирачи, цијели свој живот слажу тонове по неком свом 

унутрашњем ритму. А тек какву композицију у својој крошњи 

изводе листови у славу кишним капима. Ко то није слушао не зна 

шта је музика, зелена музика, музика живота.  

            3.1. Лист је нешто најљепше и најбоље што је Бог подарио 

биљци и човјеку. Треба га само гледати, мирисати и слушати, а 

онда га мораш вољети. Из те љубави рађа се поштовање према 

листу и биљци уопште. 

 

Задаци за самосталан рад: 

          а) У првом опису подвуци све чињенице, тачне податке, 

провјерене информације које му дају одлику објективности 

(тачности и стручности)! 

          б) У другом тексту одреди које стилско средство 

препознајеш у подвученим дијеловима који тексту дају одлику 

субјективног (личног, литерарног, умјетничког)! 

          в) Посматрај различите цвјетове (њихове дијелове, облике, 

боје, мирисе) затим из уџбеника биологије (6. разред) или из 
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енциклопедије или са интернета прочитај све о цвијету па сачини 

план за опис цвијета и потом га опиши прво објективно па онда 

субјективно.  

Теме: Цвијет – функција, грађа и значај (објективан опис) 

           Чаролија цвијета (субјективан опис) 

 

Описивање  појединости из природе – биљка - VI разред: 

                          Бреза на вјенчању 
                   

         Композиција описа:  
1. Увод – сусрет са предметом    

описа – први утисак  

     1.1. Брезе на Брезовој равни  

 2. Главни дио – значајне    

       појединости – мотиви     

       (њихов  облик,    величина,  

        боја, функција, утисак који  

        изазивају)  

     2.1. Брезе као дјевојке  

     2.2. Сребренаста глатка   

            кора  

     2.3. Повијене гране  

     2.4. Танке гранчице као  

            дјевојачке косе  

     2.5. Музика срцастих  

             Листића  

3. Завршни дио – завршна  

слика – општи утисак  

3.1. Бреза једино служи  

љепоти   

               1.1. Тамо, у очевом завичају, испод самих врхова планине 

Вучево, постоји једна зараван    обрасла брезама. Зову је Брезова 

раван. Расту оне ту једна до друге  такмичећи се у висини и   

љепоти. Изгледају као вилинско коло у зачараној шуми.                  
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               2.1. Онако витке и високе на дјевојке личе. И када остаре 

оне задрже дјевојчку грациозност, елеганцију, љупкост  и чистоћу. 

Ништа није њежније и повредљивије од дјевојке и брезе.      

              2.2. Бјелина им коре о невиности срца збори. Глатка 

површина одражава чистоћу душе. Сребренасти сјај позива у 

раскош,  радост и љепоту живљења.  

                2.3. Повијене им гране као руке око драгог свите. Савијене 

благо у луку истовремено и штите, и воле, и грију. У тој 

повијености има и покорности, и стидљивости, и њежности. У 

њиховом загрљају је као у топлом гнијезду.  

                2.4. Оне танке гранчице што немарно висе и несташно се 

њишу на дјевојачке косе личе. Расуте, лагане и лепршаве освајају на 

први поглед. Пожелиш да их помилујеш и осјетиш њихов додир на 

лицу своме.  

               2.5. Срце брезе трепери у безброј срцастих листића. 

Хиљаде тонова слива се у музику неког тајанственог немира. Из 

дана у дан, из ноћи у ноћ шуми ова зелена музика неке зачаране 

радости и туге. 

               3.1. Није бреза ни огревно ни грађевинско дрво,  она је 

створена само за радост оку, топлину души и изазов машти. Није 

она дрво уопште, она је зачарана дјевојка обучена у бијелу 

вјенчаницу која чека да се појави принц на бијелом коњу. Она служи 

једино и искључиво љепоти, а зар је то мало?!  

 

               Задаци за самосталан рад: Изабери један од датих 

предмета описа,  пажљиво га посматрај, биљежи све што запазиш   

појединим чулима, посебно дијелове предмета описа – њихову 

величину, облик, боју,  функцију, затим звук, мирис и укус уколико их 

имају. Своја запажања    распореди у план описа, а затим по плану 

то искажи  прво усмено, а потом и у писаној форми. 

 

              Теме: Стара (млада) јабука (крушка, липа, шљива...) у 

нашем (дједовом, ујкином, комшином...) дворишту (воћњаку, 

ливади...)  
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Описивање  појединости из природе – животиња - VI 

разред: 

                                        Голуб у кругу 

                      
  Композиција описа: 

 1. Увод – сусрет са предметом описа – први утисак  

     1.1. Магична љепота голуба 

2. Главни дио – значајне појединости – мотиви (њихов облик,    

     величина, боја, функција, утисак који изазивају)  

     2.1. Глава – очи, гуша, кљун 

     2.2. Труп, крила и реп 

     2.3. Ножице као ваљкасти штапићи и канџице 

     2.4. Храна – мрвице и сјеменке 

     2.5. Гугутање – округло и пуно 

     2.6. Лет над тргом 

  3.Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

      3.1. Голуб као симбол 

          1.1. Не знам због чега од свих птица најрађе цртам голуба. 

Чиме то он осваја моју  пажњу? Шта је то у њему магично лијепо 

што ме изазива на стваралаштво? Због чега сваки цртеж голуба 

смјестим у круг? Можда је баш у тој кружници тајна тог симбола 

мира..    

           2.1. Нацртам прво главу од два спојена лука и на њој кљун од 

два мало издужена лучића, а потом два ока као два жућкаста 

кликерчића. Све је у томе цртежу округло, меко и пуно. Облик 
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главе, очи, гуша, чак и кљунић су без иједне праве, оштре или чврсте 

линије.  

           2.2. Труп му је такође од два полулука и на њему крила и реп 

као три савијене полукружне лепезе. Свака линија је мека и пуна, 

сваки потез благ и мек. Свако перо и перушка су дужи или краћи 

лукови који траже свој круг.  

             2.3. Двије ножице му се састоје од по два ваљкаста 

штапића које на средини спаја куглица кољенског зглоба. 

Завршавају се канџицама распоређеним као три полупречника у 

замишљеној кружници. Не могу одољети изазову да му кружиће не 

савијем око канџица и тако му направим постоље.  

              2.4. Како ћу оставити голуба без хране? Цртам му велик и 

разноврстан избор мрвица и сјеменки различитог поријекла, али 

увијек округле или дугуљасте. Можда му врста и облик хране дају 

облик тијелу и боју гласу.  

              2.5. Док оловка вуче благе пуне линије, као да је цијело 

вријеме прати топло гугутање. То је пјесма дубока и грлена, пјесма 

задовољства. То је пјесма која долази из дубине душе и срца и која 

се шири у концетричним круговима исто као кад бацимо каменчић у 

воду. Ништа ме више не испуни задовољством и миром као то 

једноставно гугутање, округло и пуно. 

             2.6. Док довршавам цртеж, пратим  пловидбу голуба над 

градским тргом. Лети бешумно раширених крила у кругу око 

споменика. То он и не лети, већ га носе невидљиве ваздушне струје. 

Спуста се лагано на сами његов врх. Стоји ту поносно као његов 

природни дио. Знатижељно посматра околину као да хоће да се 

увјери да ли неко ужива у његовој љепоти. 

              3.1. На крају голуба смјестим у круг. То је његова природна 

средина. То је најбољи израз њега самога, његовог савршенства у 

облику и гласу, његове пуноће и задовољства.  Додам му у кљун 

маслинову гранчицу и симбол мира, спокоја, задовољства и 

савршенства је готов. 

          Задаци за самосталан рад: Изабери један од датих 

предмета описа,  пажљиво га посматрај, биљежи све што запазиш   

појединим чулима, посебно дијелове предмета описа – њихову 

величину, облик, боју,  функцију, затим звук, мирис и укус уколико их 
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имају. Своја запажања    распореди у план описа, а затим по плану 

то искажи  прво усмено, а потом и у писаној форми! 

    Теме: Мој (секин, брацин, дједов, бакин...) кућни љубимац 

(папагај, пас, мачак, коњ...)                              

 

                  Опис ентеријера – VI, VII, VIII разред: 

                               Три тајне једне собе 
  Композиција описа: 

  1. Увод – сусрет са предметом описа – први утисак  

      1.1. Соба у приземљу 

  2. Главни дио – значајне појединости – мотиви (њихов облик,  

      величина, боја, функција, утисак који изазивају)  

      2.1.Просторија у којој је „све на дохват руке” 

      2.2. Веза собе са двориштем,баштом и вртом 

      2.3.  Просторија повезана са земљом од које се живи  

      2.4. Соба се шири у двориште  

      2.5. Однос приземља и спрата  

3.Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

    3.1. Соба која живи 

             1.1. Испод цијеле очеве куће је приземље намијењено за 

оставу. Преграђено је на два дијела. У првом су били бадњеви, бачве 

и бурад; сандуци за брашно, кромпир и пасуљ, сталаже са 

флашама, теглама и кутијама. Други дио је био празан. Мајка га је 

често обилазила и тражила да се прво озида димњак, а потом да 

се омалтерише и постави под. Једног дана је снијела са спрата 

шпорет и радни сто за спремање хране, потом витрину са суђем па 

трпезаријски сто и столице.  

           2.1. Ми, којима је на спрату било љепше, свјетлије и височије, 

хтјели или не, морали смо силазити доље на доручак, ручак и 

вечеру. На наше негодовање мајка је одговарала да јој је ту све „на 

дохват руке“. У сусједној просторији су јој намирнице са храном, а 

само промијени папуче и већ је у дворишту, а одатле у врту. Преко 

дворишне ограде храни кокоши, псе и мачке. Двориште и врт су јој 

само продужена соба у којима проводи цијели дан радећи од првог 

зрака до мрклог мрака.  
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           2.2. И ми смо се ту све више задржавали. Снијели смо са 

спрата један па други кауч, а потом и телевизор. Тако су се са 

спрата саселили у приземље не само шпајиз и кухиња, већ и 

трпезарија и дневни боравак. Све је то нашло мјеста у великој 

подрумској просторији. И не само то, кроз прозор су нам вириле 

шљиве и јабуке из оближње баште, парадајизи и краставци из 

врта, јелика и бор из дворишта. Башта, врт и двориште нам се 

уселише у собу. 

           2.3.Мајка је почела спавати у тој просторији. Отац јој се 

придружио, а ми смо се тешка срца увече пели на спрат гунђајући 

да старци за себе увијек бирају најбоље. А њих је ту држала 

невидљива тајна веза са земљом, са земљом од које су живјели и за 

коју су живјели, са земљом на којој су чврсто стајали. Чинило ми се 

тада да сам открио тајну привлачности те просторије.  

           2.4. На прољеће је мајка у дворишту испод прозора собе, 

поставила сто и клупе. Ту смо прво пили кафу, а затим и ручавали. 

Прозор је постао шалтер кроз који се додаје кафа и ракија, суђе и 

храна. Соба се проширила у двориште које је постало трпезарија 

од раног прољећа до касне јесени. Тада сам открио и другу тајну 

ове собе. Мајка није уопште вољела затворен простор па је зато 

собу отворила и проширила у двориште. 

           2.5. А онда, једног дана, док сам с прозора на спрату 

разговарао са мајком која је нешто  пословала  у дворишту – својој 

соби, открио сам и трећу тајну те необичне собе. „Сиђи одозго из 

тога кавеза ни на небу ни на земљи да те, док причамо, гледам 

људски у очи,“ позва ме мајка. Тако, дакле, спрат је за њу био 

„кавез ни на небу ни на земљи.“ И не само то, сметало јој је да 

људе гледа одозго из птичије, али  и одоздо из жабље перспективи, 

већ онако људски оком у око како је од Бога дато. 

           3.1. Мајке одавно нема, а њена чудна соба проширена на 

двориште и данас живи. Сваког дана ми је све ближа и дража. 

Осјећам како сам ту чврсто на земљи, свој на своме и како нисам 

заробљен у ономе „кавезу ни на небу ни на земљи“.  

Задаци за самосталан рад: Изабери једну од датих тема! 

Пажљиво посматрај простор, биљежи све   што запазиш 

појединим чулима, посебно дијелове предмета описа – њихову 
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величину, облик,  боју, функцију, затим звук, мирис и укус уколико их 

имају! Запажања распореди у план описа, а затим по плану то 

искажи прво усмено, а потом и у писаној форми!  

Теме:  
a) VI разред:  У мојој (нашој, дједовој, бакиној...) соби (кући,  

стану, згради, тавану, подруму, гаражи, шупи...)  

б) VII разред: Наша учионица  

в) VIII разред: У школској библиотеци (радионици, фискултурној  

    сали…) 

             Опис екстеријера – VI, VII, VIII разред:  

                   Дјело неписменог архитекте 
1. Увод – сусрет са предметом описа – први утисак  

      1.1. Мјесто куће у селу 

2. Главни дио – значајне појединости – мотиви (њихов облик,  

      величина, боја,  функција, утисак који изазивају)  

      2.1. Положај куће  

      2.2. Орјентација куће у простору 

      2.3. Приземље од камена  

      2.4. Спрат са бијелом фасадом и прозорима 

      2.5. Кров са димњаком  

3.Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

    3.1. Кућа као дио пејзажа  

             1.1. Плаховита и запјењена пробија се Пива са југа на сјевер 

између планинских масива Дурмитора на десној и Маглића на 

лијевој страни. У њеном кориту непрестано се боре само два 

вјетра – југо и сјевер. И вјетрови као и цијели пејзаж (ливаде, шуме, 

брегови и планине) прате ток ријеке са југа на сјевер. Тако је 

удесила воља творца неба и земље. На лијевој благо заталасаној 

обали смјестило се очево село. Прати ток ријеке на посљедњем 

километру прије њеног ушћа у Дрину. Од свих кућа у селу очева се 

спустила најближе ријеци.  

             2.1. Грађена је мишљу, вољом и рукама мог оца и мајке. 

Неписмени неимари љубављу градили дом себи, својој дјеци и 

пријатељима. Ништа нису знали из мудрих књига о просторном 

уређењу, архитектури и грађевинарству. Ипак  су кућу орјентисали 

да дужином прати ток ријеке и кретање планина, а да краћим 
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странама, ширином,  што мање буде изложена ударима вјетрова – 

сјевера и југа. 

             2.2. Главним улазом и већином прозора окренута је према 

истоку, према сунцу, његовој свјетлости и топлоти. На западу 

нема ни једног јединог прозора, само излазна врата за не дај, Боже, 

бјежања у невољи. Тако кућа ничим не ремети кретање у природи 

одређено Божијом вољом. 

             2.3. Приземље са улазним вратима и два прозора дуго је 

дванаест корака. (То им је била једина мјера.) Зидови од камених 

блокова дјелују стамено као чврст ослонац спрату. Западна 

страна, пратећи успон терена,  укопана је у стрмину. То цијелој 

грађевини даје чвршћу основу, повећава њену везаност са тлом па 

изгледа као да природно израста из њега.  

             2.4. Спрат бијелом фасадом и прозорима распоређеним по 

један са југа и сјевера (оставити што мање отвореног простора за 

удар вјетрова) и три на источној страни (отворити што више 

унутрашњи простор свјетлости и топлоти сунца) дјелује лако и 

разруђено. Прозори су постављени на истој висини и на једнаким 

размацима, вјероватно су и то мјерили корацима, што појачава 

утисак равнотеже и склада.  

             2.5. Кров је на двије воде. Дјелује као полусавијена 

ластавичија крила што цијелој грађевини даје лакоћу и прати 

кретање земљишта, ријеке и вјетрова. На средини је димњак као 

војник на осматрачници. Он нас први обрадује када се из свијета 

враћамо кући и посљедњи нам димом махне када тужни одлазимо. 

             3.1. Тако су отац и мајка без икаквих пројеката, чак и без 

најобичније скице градили кућу по вољи природе, ничим јој не 

пркосећи, а у свему је поштујући. Они су од природе (од земље, 

шуме и воде) не само живјели, него и учили. Зато та куће и дјелује 

као дио пејзажа а не човјекових руку. 

Задаци за самостални рад:  Пажљиво посматрај простор, 

биљежи све   што запазиш појединим чулима, посебно дијелове 

предмета описа – њихову величину, облик,  боју, функцију, затим 

звук, мирис и укус уколико их имају. Запажања распореди у план 

описа, а затим по плану то искажи прво усмено, а потом и у 

писаној форми!   
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Теме:  

а) VI разред: Испред наше (бакине, дједове, ујкине…) куће 

б) VII разред: Испред наше школе (напуштене куће…) 

в) VIII разред: Испред градске библиотеке… Испред наше цркве     

     (џамије) 

         Oпис пејзажа – VI, VII i VIII разред: 

                       Ни на небу ни на земљи 
            Композиција описа: 

1. Увод – сусрет са предметом описа – први утисак  

     1.1. Студенац на обали Пиве у подножју Вучева  

 2. Главни дио – значајне појединости – мотиви ( облик, величина, 

боја, функција, утисак)  

     2.1.Поглед са Студенца  

     2.2. Положај ливаде 

     2.3. Траве и цвјетови у чаробном ћилиму 

     2.4. Дрвеће и воће  

     2.5. Успаванка  

  3.Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

      3.1. Пријатна свјежина 

           1.1. Студенац није ни вјетар, ни извор, ни камен. То је једна 

ливада на лијевој обали ријеке Пиве, на самом њеном сусрету са 

Таром и загрљајем са њом у Дрини. Испружила се у тишини колико 

је дуга и широка. Доље је мами пријатна свјежина ријеке, а горе је 

изазива  стамени вијенац планине Вучево. Десну и лијеву страну јој 

чувају шумовите благе косе Подова и Паљевина.  

          2.1. Одатле поглед прати плаву пантљику Таре која несташно 

вијуга и нестаје међу бреговима и модру траку Пиве која се 

заталасана губи у уском кањону. Бијеле пруге путева као нацртане 

прате токове ријека. Десно се раширили пашњаци планине Вукуше, 

лијево ливаде журе на брдо Соко, а у средини штрчи врх Градине као 

вјечно будна осматрачница. Тешко ћете наћи мјесто над којим бдије 

више планина и ријека.    

         2.2. Ливада има благи нагиб па не знаш да ли се спушта према 

ријеци или се пење према планини. Средина равна као длан, а са 

страна двије дуге вале испружиле се у хладу шума. Оне цијелој 
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ливади дају тајновитост и човјеку могућност да се склони и тихује 

у неком усамљеном кутку. 

         2.3. Ту се некада сијао јечам, раж, зоб и просо; била хељдишта, 

кромпиришта, купусишта и вртишта; а данас је све само ливада 

прострта као зачарани тепих шумских вила. Траве и цвјетови у 

хиљаде облика и боја уплетени су невидљивим концима у тај чаробни 

ћилим. У носу осјетиш како тај ћилим дише и мирише. 

         2.4. Дрвеће је ријетко, раштркано по цијелој ливади, остављено 

ту ради хлада љети за вријеме пољских радова. Двије-три липе су 

сачуване да би јун напуниле мирисом. Три-четири јасена од сјекире је 

спасио господствени стас и пријатан хлад. Пет-шест крушака 

јесени донесу укусне сочне плодове и раскошну игру боја својих 

листова од златно и румено жуте преко црвенкасте и 

пламеноцрвене до бакрене. Једна дивља трешња и двије јабуке 

дивљаке подсјећају и именом и укусом на поријекло ливаде отете 

људском руком од дивљине. 

         2.5. Ћути Студенац уљуљкан и успаван у наручју шума, ријека 

и планина. У сну му сочни мириси трава и безименог цвијећа, и 

радосна пјесма зрикаваца, и дубоко задовољно гукање голуба, и 

мужевна рика срндаћа, и поносни кликтаји орлова. Дјетлић му 

равномјерним ударцима кљуна о стабло мјери вријеме сна. Нема тог 

композитора који би компоновао љепшу успаванку.               

         3.1. Овдје се увијек осјећа вјетрић. Свеједно да ли долази с 

планина или с ријека он увијек доноси свјежину од које се тијело 

пријатно најежи и постаје лако као и тај повјетарац. Покрети 

постану чили и брзи па осјећаш као да лебдиш на неком чаробном 

ћилиму између неба и земље. По тој пријатној свјежини која те 

овдје испуњава Студенац се студенцом зове, свеједно што не знаш 

да ли та пријатна језа долази од вјетрића, планина, ријека, тишине 

или мириса. 

Задаци за самосталан рад: 

а) Која језичка средства препознајеш у подвученим ријечима и 

синтагмама? Одреди њихову функцију! Из текста издвој акустичне, 

тактилне и олфакторне утиске! 

б) Изабери један пејзаж, пажљиво га посматрај, биљежи све   што 

запазиш појединим чулима, посебно поједине мотиве – њихову 
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величину, облик,  боју, функцију, затим звук, мирис и укус уколико их 

имају. Запажања распореди у план описа, а затим по плану то 

искажи прво усмено, а потом и у писаној форми!   

Теме:   
VI разред: У нашој (дједовој, ујковој…) ливади 

VII разред: На обали потока (ријеке, језера, мора) 

VIII разред: Пејзаж који се не заборавља  

 

                   Опис појаве – VI i VII разред 

                      Јутро на ријеци 
Композиција описа: 

 1. Увод – сусрет са предметом описа – први утисак  

        1.1. Ријека у кањону 

  2. Главни дио – значајне појединости – мотиви (облик, величина, 

боја,  функција, утисак који изазивају)  

      2.1. Раздањивање  

      2.2. Рађање сунца 

      2.3. Свјетлост на води 

      2.4. Лагани повјетарац 

     2.5. Птице, лептири, инсекти 

  3.Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

     3.1. Јутро – буђење живота                                               

          1.1. Дубоко доље у стрмом кањону између високих планина чује 

се ријека. Што јој се више примичем, њен шум постаје све јачи и 

изазовнији. Ено је како се горе, уклијештена у каменитим 

тјесанцима, бијесно пропиње и пјени уз снажну буку, а овдје, у 

проширењу, се мазно разлива уз пријатан жубор.  

          2.1. Полако се раздањује. На ведром небу блиједи мјесец и гасе 

се звијезде. Већ се јасно распознаје камење у ријеци и оно тамно 

обрасло маховином и оно бијело испрано водом. Лака измаглица 

изнад воде постаје све рјеђа и лакша. Пријатна свјежина воде и 

јутра нагло буди сва чула.  

         2.2. Тамо, иза планинских врхова на истоку, запалило се небо. 

Пожар се шири и пламени језици постају све дужи. Црвенило неба 

се огледа у мирној површини воде. Тај пожар се полако улива у 
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човјека и грије га изнутра у овом прохладном јутру. Одједном се 

појави сунце и окупа планинске врхове благом мљечном свјетлошћу.   

         2.3. Свјетлост се постепено спушта низ камените врхове и 

густе шуме и на крају обасја глатку површину воде која сину као 

огледало и засјени очи. Бљесну бјелином опрани пијесак на обали. 

Продријеше сунчеви зраци кроз воду и заблисташе камене плоче и 

бјелуци на самоме дну. Рибе као тамне сјенке стреловито и 

бешумно јуре од камена до камена.  

         2.4. Лагани повјетарац струји коритом ријеке. Не чујеш га, 

само осјетиш његову пријатну свјежину на лицу. Несташно њише 

зелене косе врба у којима се искре бисерне капи росе. Спушта се на 

глатку површину воде и везе на њој лагану мрежу. Носи са собом 

зелене мирисе врба и водене маховине. 

         2.5. Пробуди се и оркестар птица у крошњама дрвећа. Унијеше 

оне у јутро радост пјесме и игре. Слијећу на камење што вири из 

воде и кљуновима претражују лишајеве и маховину на њему. 

Појавише се и разнобојни лептири и ројеви мушица. Из воде се 

бацакају рибе на неопрезне мушице. Изненада бљесну сјајем пераја и 

муњевито нестану у дубини воде. 

         3.1. Јутро је пробудило живот и снагу у свему. Тече оно заједно 

са водом у дан окупан свјетлошћу. Вода и свјетлост су заиста извор 

живота и његове снаге, а он почиње сваког јутра да се изнова буди. 

Задаци за самосталан рад: 

а) Која језичка средства препознајеш у подвученим ријечима и 

синтагмама? Одреди њихову функцију! Из текста издвој акустичне, 

тактилне и олфакторне утиске! 

б) Изабери једну појаву, пажљиво је посматрај, биљежи све   што 

запазиш појединим чулима, посебно поједине мотиве – њихову 

величину, облик,  боју, функцију, затим звук, мирис и укус уколико их 

имају. Запажања распореди у план описа, а затим по плану то 

искажи прво усмено, а потом и у писаној форми!   

Теме:   

VI разред: Јутро (подне, вече… ) у шуми (воћњаку, мојој улици, 

градском парку...) 
VII разред: Залазак (излазак) сунца (мјесеца) над оближњом  

планином  
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                             Опис појаве –VIII разред 

      Прве пахуљице у крошњи старе јабуке 
Композиција описа: 

 1. Увод – сусрет са предметом описа – први утисак  

        1.1. Поглед кроз прозор 

  2. Главни дио – значајне појединости – мотиви (облик, величина,  

      боја,  функција, утисак који изазивају)  

      2.1. Стара јабука – дебло, гране, младице, пупољци 

      2.2. Ријетке пахуљице – облик, игра, смирај 

      2.3. Ројеви пахуљица – облик и покрет 

      2.4. Јабука са бијелим велом 

3.Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

     3.1. Сан уз плес пахуљица                                               

          1.1. Прво дуге досадне кише а потом оштри мразеви данима 

ме затворише у кућу. Осјећам се као птица у кавезу. Удобно је и 

топло, али ми недостаје свјеж зрак и ширина простора. Прилазим 

прозору и одсутно шарам по замагљеном стаклу. Кроз шаре се указа 

стара јабука у дворишту. 

          2.1. Сама је и гола на киши и мразу. Беспомоћно шири руке и 

ћути. Стабло је чврсто и јако. Године су му наборале кору па 

изгледа као старачко лице. Из њега на све стране пружају се гране 

још у пуној снази. Из њих шикнуле младице дуге и витке. На њима се 

огроздили пупољци – ситни, једва видљиви. Чекају пажљиво увијени 

да се једног дана забијеле, букну руменилом, освоје зеленилом. Ко би 

рекао да се толико љепоте скрива у тим сићушним пупољцима што 

сада изгледају као црне тачкице на покислим гранама! 

         2.2. Одједном се појавише пахуљице. Ријетке. Лаке. Лепршаве. 

Изгледале су као просуте латице бијелих цвјетова необичних облика. 

Дуго су се њихале у зраку па се спустале и онда ношене неком 

невидљивом снагом мијењале смјер и нагло се дизале. Био је то плес 

уз нечујну музику или плес само по неком унутрашњем нагону и 

ритму. Изненада примијетих како и моја рука прати то таласање. 

Заморене плесом спуштале су се све ниже и дуго путовање 

завршавале на гранама јабуке. Воћка се китила чисто бијелим 

цвјетовима. 
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         2.3. Пахуљице су постајале све веће и гушће. Долазиле су у 

ројевима, а игра у зраку је све краће трајала. Сада су то били 

лептирићи који уморни од дугог пута једва чекају смирај. Крупне и 

тешке падале су на гране и ту завршавале дуго и напорно 

путешествије. Пожелио сам да им пружим дланове и да их њишући 

успавам на њима. Јабука се облачила у бијели огртач. 

         2.4. Неко је упалио вањско свјетло. Старо дрво је бљеснуло 

чаробном бјелином. Изгледало је као дјевојка у вјенчаници која ту, на 

улазу у кућу, чека да је неко пренесе преко прага. Дуго сам стајао на 

прозору очаран необичном бјелином и игром свјетлости са 

кристалима пахуљица.  

         3.1. Када сам легао да спавам, још дуго ми је пред очима био 

онај чаробни плес пахуљица и настварна љепота јабуке. Изгледало је 

да је јабука процвјетала у сред зиме. Лијепо је заспати уз такве 

слике. 

Задаци за самосталан рад: 

а) Која језичка средства препознајеш у подвученим ријечима и 

синтагмама? Одреди њихову функцију!  

б) Изабери једну појаву, пажљиво је посматрај, биљежи све   што 

запазиш појединим чулима, посебно поједине мотиве – њихову 

величину, облик,  боју, функцију, затим звук, мирис и укус уколико их 

имају. Запажања распореди у план описа, а затим по плану то 

искажи прво усмено, а потом и у писаној форми!   

Теме:  Вјетар (киша, први цвјетови, први листови, пчеле, 

птице…) у крошњи старе (младе, наше…) јабуке (липе, шљиве, 

трешње…) 

 

Објективан и субјективан опис појаве у пејзажу – IX разред 

              Прољећно јутро у Модричи 
 Композиција описа: 

1. Увод – сусрет са предметом описа – први утисак: 

   1.1. Модрича – градић у Посавини на десној обали ријеке  

         Босне у подножју Требаве;  

2. Главни дио –  значајне појединости – мотиви (њихов  

     облик,  величина, боја, функција, утисак који изазивају): 

    2.1. Излазак сунца, 
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    2.2. Јутарња измаглица, 

    2.3. Пријатан вјетрић, 

    2.4. Градско зеленило, 

    2.5. Ријетки пролазници;        

3. Завршни дио – завршна слика – општи утисак: 

    3.1. Почетак радног дана. 

      Објективан (тачан, стручан, научни, технички) опис 

          1.1. Модрича је градић у Посавини на надморској висини од 91 

метар, смјештен 18 степени источно од Гринича и 45 степени 

сјеверно од екватора. Налази се на десној обали ријеке Босне у 

подножју планине Требаве (644 метра). 

          2.1. Овог 26. априла 2011. године у 35. дан прољећа сунце је 

изашло у 5 часова и 49 минута, а залази у 20 часова и 17 минута. 

Температура ваздуха је 18 степени целзијуса, влажност 46%, а 

притисак 1004 милибара. 

           2.2. Јутро је ведро. Слабе измаглице има само у уском појасу 

око ријеке Босне гдје се видљивост креће до 180 метара. Најдаље 

до 7 часова изгубиће се сваки траг магле. 

          2.3. Вјетар је слаб. Дува са сјеверозапада са планине Требаве. 

Брзина му је 4 метра у секунди. 

          2.4. Комунално предузеће „Мајна“је почетком прољећа 

пажљиво обликовало дрвеће засађено у улицама и Градском парку. 

Багремови, липе и брезе су ослобођени старих, осушених и натрулих 

грана па су сада из њих шикнуле младице окићене густим лишћем. 

          2.5. У овим раним јутарњим часовима ноћас опране улице су 

још пусте. Прође тек понеко ауто, ријетки раноранилац или пас 

луталица. Улична расвјета се гаси већ у 5 часова.  

          3.1. Већина предузећа и установа почињу радити од 7 часова 

па се највећа гужва пролазника и аутомобила очекује од 6 часова и 

30 минута до 7 часова. Пред Модричом је један ведар, топао 

прољећни дан. 

        Субјективан (лични, литерарни, књижевни) опис 

          1.1. Како је лијепо устати рано и удахнути пуним плућима 

мирисе и свјежину модричког прољећног јутра! Чим отвориш 

прозор, поглед испуне ширина Посавине на једној, благи брежуљци 

Требаве на другој и ред врба које прате ријеку Босну на трећој 
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страни. Освоје те снага и мирис зеленила па ти покрети постану 

лаки и дан почиње са радошћу и надом. 

          2.1. Тамо, далеко над равницом, запалило се небо и из тога 

ватреног бљеска рађа се крупно румено сунце. Обасја прво поспане 

брежуљке Мајне, затим плану на златном крсту цркве, потом 

просу своје руменило по прозорима највисочијих зграда и напокон се 

спусти у травњаке да покупи бисерне капи росе. То је она пријатна, 

блага, мљечна јутарња свјетлост која не скупља већ шири зјенице 

да је упију што више и што дуже. 

          2.2. На крају града јутарња измаглица прати ријеку Босну. 

Тај прамен сумаглице развукао се као заустављени талас у равници. 

У јутарњој свјетлости постаје све лакши и прозрачнији док се 

потпуно не претвори у свјетлост. 

          2.3. Тихи вјтрић нечујно се спушта одозго са Требаве. Не 

чујеш га, али његов пријатни дах осјетиш на топлом лицу. С 

времена на вријеме се поигра листићима брезе или неким папирићем 

на улици, а онда се изгуби између зграда и одлута као вјечна 

скитница у поља. Тај нечујни повјетарац носи и мијеша мирисе 

влажне прашине, младе траве, јутарњег дима и зеленог лишћа. Но, 

чисти, прозрачни, бијели мирис багремова цвијета надјачава све 

остале и испуњава нас неком лепршавом лакоћом. 

          2.4. Дрвеће умивено росом стоји у свечаном миру као да 

шапуће јутарњу молитву и чека причест свјетлошћу. У зеленим 

њедрима скрива оркестар птица који стотинама различитих 

цвркута слаже јединствену оду  јутру – полетну, разиграну и ведру 

која нас позива на животни оптимизам. 

          2.5. Окупане улице у тишини чекају почетак радног дана. У 

излозима на дневној свјетлости блиједе ноћне свјетиљке и рекламе. 

Чују се ријетки кораци пролазника и кратки на брзину изговорени 

поздрави. Ено га и пас луталица, мршав и мокар, уморно се враћа из 

ноћне скитње. Одлази да нађе склониште, да дан проведе у одмору 

и да прикупи снагу за нове ноћне авантуре када му је под заштитом 

мрака дохватљиво оно што му је дању недокучиво. Мрак, кроз који 

га непогрешиво воде мириси,  је његов савезник и заштитник. 

          3.1. Ноћне скитнице одлазе на одмор, а пред нама је цијели 

ведар сунчани дан да га испунимо животном радошћу и 
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активизмом. Љепота и свјежина раног јутра ће нам давати снаге 

и полета. Не каже случајно народна пословица „По јутру се дан 

познаје.“ 

Задаци за самосталан рад: 

1 .Одреди у чему је основна разлика између објективног и  

   субјективног описа! 

2. У објективном опису подвуци тачне (мјерљиве) податке и  

    чињенице, а у субјективном језичка изражајна средства  

    (епитете, персонификације, метафоре, компарације,  

    контрасте...) 

3. Обиљежи са стране у субјективном опису којим смо  

    чулом примили и запазили поједине мотиве! 

4. Изабери једну од понуђених тема, одреди њено тежиште     

   и облик казивања, прикупи грађу у облику теза, распореди  

    је у план описа и напиши прво објективан, а потом и   

    субјективан опис:   

             Теме: Зимско (прољећно, љетно, јесење) јутро (подне, вече) 

у мом дворишту (у мојој улици, у дједовом воћњаку, на обали ријеке, 

у градском парку, у оближњој шуми...) 

 

                    Oпис радног поступка – VI разред: 

                      Брацо гледа цртани 
   Композиција описа: 

1. Увод – сусрет са ликом – социолошка и физичка карактеризација 

       1.1. Најмлађи члан породице – социолошка карактеризација 

       1.2. Ситан и мршав – физичка карактеризација 

2. Главни дио – мотиви (поступци и особине ) – духовна 

карактеризација 

       2.1. Путовање са јунацима филма 

       2.2. Доживљај драматичних ситуација на филму  

       2.3. Ишчекивање преокрета 

       2.4. Радост због позитивног расплета 

       2.5. Туга због краја филм 

3.Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

      3.1. Одрастање уз цртани и игру 
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              1.1. Мој брацо има само пет година. Најмлађи је члан 

породице. Окружен је љубављу и пажњом. Сви се брину о њему и у 

свему му угађају. Пазе га као мало воде на длану. 

             1.2. Све око себе осваја на први поглед широким осмијехом и 

крупним зачуђеним окицама. Оштра му косица накостријешена 

као бодље у јежића. Ситан је и мршав, а брз и окретан као зврк. 

Стално је у покрету. 

           2.1. Једино се смири на истом мјесту када почне цртани. 

Чим чује музичку најаву филма, дојури однекуд као вјетром ношен и 

смјести се испред телевизора. Подвије ножице, лактиће наслони 

на кољенца, а главицу смјести у раширене шачице. Појача тон до 

краја и почне да се њише у ритму филмске музике. Сав се претвори 

у око и ухо. Тада почне његово путовање са јунацима филма. 

           2.2. Кад радња постане узбудљива, он скупи рамена и чврсто 

стегне песнице тако да му ручице помодре. Крв му букне у лице и 

бијели пјегави обрашчићи се зарумене као јабуке. Зубићима толико 

загризе уснице да побијеле. Кољенца скупи и сав се напрегне као 

струна. Изгледа као да ће сваког тренутка скочити и умијешати 

се у разрјешење сукоба. 

           2.3. Радња филма се мало смири, а он дубоко одахне и опусти 

се. У очекивању нових узбуђења почне грицкати ноктиће, један по 

један, све брже и нервозније. Врти се у мјесту и њише у појасу. 

Тачно зна када ће се његови јунаци наћи пред новим изазовима. 

           2.4. Побиједе његови миљеници, а њему се осмијех развуче од 

увцета до увцета. Лице му обасја чудесна свјетлост радости. У 

плаве окице се усели необичан сјај. Ознојеним ручицама задовољно 

трља кољенца.  

           2.5. Филм је завршен. Брацо одахне као послије напорна 

посла. Лице му се уозбиљи. Лака сјенка туге падне на капке. Жао му 

је што је све тако кратко трајало.  

           3.1. Но, туга брзо прође и он скочи лак као перо. Тихо се 

ишуња из стана да га ко не би примијетио и зауставио, а затим се 

као вихор сјури низ степенице. Ено га већ у дворишту. Јури између 

дрвећа и витла мачем, дрвеним штапом. Опонаша јунаке из 

цртаног и то само оне храбре, часне и племените. Тако он уз 

цртане филмове и игру расте у честита дјечака. 



60 

 

Задаци за самосталан рад: 

1. Издвој све деминутиве па поред њих напиши ријечи у основном 

значењу и њихове увећанице!  

2. У подвученим поређењима издвој предмет који се пореди, 

предмет са којим се пореди и заједничку особину на основу које се 

врши поређење!  

3. Изабери један од датих предмета описа, пажљиво га посматрај, 

биљежи све   што запазиш, своја запажања распореди у план 

описа,  а затим по плану то искажи прво усмено, а потом и у 

писаној форми!  

    Теме: а) Мама спрема ручак (се шминка, његује цвијеће, пије  

                   кафу, сређује стан...) 

               б) Тата чита новине (поправља ауто, уређује двориште,    

                  цијепа дрва...) 

               в) Сека пише задаћу (чита лектиру, игра се луткама,  

                   помаже мами...) 

                          

Објективан и субјективан опис радног поступка – IX разред: 

                                  Објективни опис  

                            Златна пита 
Композиција описа:       

1. Увод – сусрет са предметом описа – први утисак  

     1.1. Коре, надјев и заљев 

2. Главни дио – значајне појединости – мотиви  

   2.1. Припремање коре 

   2.2. Спремање надјева 

   2.3. Печење 

   2.4. Заљев 

   2.5. Резање и послуживање 

   3. Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

   3.1. Име по боји и укусу 

           1.1. Садржај златне пите чине коре, надјев и заљев. За коре је 

потребно пола килограма бијелог брашна и један до два децилитра 

топле воде. Надјев се спрема од двјеста грама кукурузног брашна, 

пола литра млијека, једног децилитра киселог врхња и осам јаја. 

Заљев се припрема од сто осамдесет грама маслаца и пола 
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децилитра кључале воде. У коре, надјев и заљев додајемо соли по 

жељи. 

          2.1. Умијесимо брашно у топлој води, потом га савијемо у 

лопту и ставимо у тепсију посуту брашном да одстоји пола сата. 

Подијелимо га на пет лоптица и сваку развијемо у танке коре које 

обрезујемо у облику тепсије и слажемо једну по једну у претходно 

загријану и подмашћену тепсију и сваку прељевамо надјевом. 

          2.2. Јаја, кисело врхње и кукурузно брашно добро умијешамо у 

пола литре топлог млијека. Тако припремљеним надјевом прелијемо 

сваку кору појединачно. 

          2.3. Питу ставимо у топлу рерну. Печемо је на температури 

од сто педесет степени четердесет минута. 

           2.4. За то вријеме припремимо пола литра кључале воде и у 

њој растопимо сто седамдесет грама маслаца. Тако припремљеним 

заљевом поспемо већ печену питу. 

           2.5. Оставимо је да одстоји пет минута да упије заљев и 

омекша. Режемо је по жељи на квадратиће или трокутиће. И тако 

топлу послужујемо. 

      3.1. Златна пита је добила име по жутој боји коју добије од 

кукурузног брашна и јаја, а вјероватно и по укусу.                                         

                                   Субјективни опис 

                Златна пита из златних руку 
Композиција описа:       

1. Увод – сусрет са предметом описа – први утисак  

     1.1. Сјећање на дјетињство и питу 

2. Главни дио – значајне појединости – мотиви  

   2.1. Припрема артикала  

   2.2. Припрема тијеста 

   2.3. Развијање кора 

   2.4. Резање и преливање 

   2.5. Печење  

   3. Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

   3.1. Име пите 

           1.1. И данас, кад год видим питу, сјетим се дјетињства, мајке 

и њене златне пите у недјељна  јутра. Све те слике се појаве живо и 
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јасно. Роди се у сјећању нешто и ведро и сјетно, и радосно и тужно 

истовремено.  

          2.1. Мајка је много и напорно радила у пољу, њиви и врту. 

Храну је припремала и кућу сређивала на брзину између два тежачка 

посла. Само је недјеља била дан за кућу. Рано је улазила у кухињу и 

на чистој површини радног стола у већим и мањим здјелама за трен 

ока се нашло бијело и кукурузно брашно, млијеко, врхње, јаја и 

маслац – све што је потребно за питу поредано по редоследу 

употребе. 

          2.2. Тада је почињала чаролија руку. Једна сипа брашно, а 

друга воду па обје мијесе, десна скида остатке тијеста са лијеве, а 

лијева са десне, час служи једна – час друга. 

          2.3. У развлачењу кора настаје њихова трка у круг – гдје 

стане прва, наставља друга. Ни данас ми није јасно откуд толика 

гипкост тежачким рукама огрубјелим од пољских радова. Откуд 

клавирска хитрина жуљевитим прстима. 

           2.4. Развијене коре врхом ножа реже у кругове тачно као 

шестаром. Лако и њежно их подиже, слаже у тепсију и прелива 

наливом од у млијеку измућених јаја и кукурузна брашна. Све се то у 

трену нашло у рерни, намирнице на полицама, а чиста површина 

радног стола је чекала ново спремање.  

           2.5. Док је пита цврчала у пећници, мама је већ имала пеглу у 

рукама. Пегла постељину и помаже ми да урадим задаћу. Пегла јој у 

руци, око на мојој задаћи, а нос и ухо у кухињи. Без сата она 

намирише када је печење завршено и када питу треба прелити 

врелом водом и растопљеним маслацем. 

            3.1. И  сада као да видим ту питу на столу, нас дјецу око ње 

са пуним устима и мамин задовољан осмијех док бдије над нама. 

Кажу да је име златна пита добила по жутој боји кукурузна 

брашна, а ја мислим да је то од маминих златних руку, осмијеха и 

срца. 

Задаци за самосталан рад: 

а) У објективном опису подвуци све дијелове у којима је исказана  

     тачна количина, величина или вријеме! 

 б) Напиши које језичко изражајно средство препознајеш у  

      подвученим дијеловима субјективног описа! 
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в) Изабери један од радних поступака, направи план описа и опиши  

     га прво објективно па потом субјективно! 

Теме:  

a) Мама спрема ручак (његује цвијеће, спрема стан, уређује 

двориште, се шминка…)  

б) Сека пише задаћу (купа лутку, сређује собу, кити јелку…) 

в) Тата поправља ауто (сређује двориште, чита новине…) 

 

                      Oпис особе у покрету – VI разред: 

              Живко Чигра из шестог један разреда                 
  Композиција описа:  

1. Увод – сусрет са ликом – социолошка и физичка  

     карактеризација 

1.1. Живко Чигра – ученик шестог разреда (социолошка    

        карактеризација)  

       1.2. Ситан, мршав и живахан (физичка карактеризација) 

  2. Главни дио – мотиви (поступци и особине ) – духовна  

       карактеризација 

      2.1. Радознао и расијан 

      2.2. Несташан и немиран 

      2.3. Бистар али непажљив 

      2.4. Игра само своју игру  

      2.5. Осјетљив и осјећајан 

  3.Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

     3.1. Дјечак кога сви воле 

                   1.1. У шестом разреду прво сам упознао Живка. 

Немогуће га је било не упознати,  јер куд год да кренеш кроз школу, 

на њега наиђеш. Морао је  први у учионицу ући и први из ње изаћи, 

све видјети и све чути. Исто га мјесто не може дуго држати па га 

због тога и зову Чигра.  

                   1.2. Увијек га можеш срести како се онако мален и 

мршав као шило провлачи између дјеце. Ситне црне очи непрестано 

горе и играју. Стално траже некога и нешто, а сам не зна ни кога 

ни шта. Кратко ошишана коса штрчи на све стране, свака длака у 

свом правцу жури. 
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                    2.1. У учионици је морао да види свако дијете шта ради 

и шта то ново има. Док трчкара од клупе до клупе, заборави гдје је 

оставио торбу, блок, кишобран,  јакну...  Дјеца вичу за њим: 

„Живко, ево твоја књига, свеска, оловка, бојице...“ Он све то трпа 

у торбу без икаквог реда. У торби прави хаос, све је ту 

испретурано и измијешано. Само он је успијевао да нађе оно што 

му треба. 

                       2.2. На часу никада ниси знао шта ради: да ли прати 

наставникова објашњења, претура по џеповима у којима је било 

свега и свачега, ровари по торби, завирује у туђе биљежнице или 

зврљи кроз прозор тражећи у крошњама дрвећа птичија гнијезда. 

Наставници су га често питали: „Живко, сједиш ли ти на 

ексерима?“ На тренутак би се примирио па наставио опет све по 

старом. 

                        2.3. Нико не зна колико нас је само пута изненадио 

тачним одговором када нико у разреду није знао рјешење. Гледамо 

га помало љубоморно, а наставник са чуђењем. Чуди се и Живко 

шта ту има необично. Но, нико као он није знао да тресне глупост. 

Наставник тражи да смислимо реченицу у којој ћемо 

употријебити именицу у локативу, а Живко ће као из топа: „Пас 

лоче.“ Сви праснемо у смијех. Смије се и он, а не зна шта је ту 

смијешно.   

                        2.4. Када на физичком шчепа лопту, нема тога ко ће 

му је одузети. Проћи ће са њом кроз иглене уши. Јури по терену лак 

као перце и неухватљив као сјенка. Његова екипа од тога нема 

никакве користи. Он не игра за тим, већ неку своју само њему 

разумљиву игру по само њему знаним правилима. Зато су се на њега 

једнако љутили, али му се и дивили и вољели га, и противници и 

саиграчи.  

                        2.5. Не смета њему ни када му се смијемо, ни када га 

задиркујемо, ни када га гуркамо. Напући само уста, погледа нас 

зачуђено, промрмља нешто себи у браду и продужи даље. Али, ако 

он некога случајно нагази или гурне, стане као укопан, слегне 

раменима и ситно затрепће окицама као да ће заплакати. Стоји 

као прави кривац и ћути као да чека пресуду. 
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                        3.1. Када га нема у школи, у разреду је исувише мирно 

и тихо. Сви очекујемо да однекуд дојури, да прошпарта кроз 

ходнике, да свугдје завири, да се сваком осмјехне. Исувише је 

досадно и тужно без Живка. 

Задаци за самосталан рад:   
1. У подвученим компарацијама уочи предмет који се пореди, 

предмет са којим се пореди и заједничку особину на основу које се 

врши поређење!  

2. Замисли Славка Брзину, изузетно живог дјечака, у једној од 

датих средина, запиши које би он све особине могао имати и како 

их испољава па те особине распореди у  план описа, а затим план 

преобликуј у писани састав! 

    Теме: Славко Брзина на великом одмору (на игралишту, на 

излету, у школском дворишту, у  воћњаку, на купалишту…) 

 

 Oпис особе из непосредне околине – VI разред: 

              Сузана - суза из шестог један 
 Композиција описа: 

1. Увод – сусрет са ликом – социолошка и физичка карактеризација 

    1.1. Другарица од првог разреда (социолошка карактеризација)  

    1.2. Витка дјевојчица, дугих руку и ногу, црних очију и косе    

           (физичка карактеризација) 
2. Главни дио – мотиви (поступци и особине ) – духовна  

карактеризација 
    2.1. Брижна и одговорна 

    2.2. Ћутљива и лаковјерна 

    2.3. Опрезна и пажљива 

    2.4. Осјећајна и лако увредљива 

    2.5. Великодушна и племенита 

3.Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

   3.1. Тешко је, али лијепо са Сузом 

                      1.1. Ево, већ шесту годину са  Сузаном дијелим исту 

клупу испред наставничког стола. Ту нас је смјестила учитељица 

првог дана у школи. Одмах смо почеле да дијелимо не само школску 

клупу већ и одморе, слаткише, слободно вријеме код куће и  наше 

мале, а нама велике тајне.   
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                   1.2. Колико сам пута у дворишту школе ишчекивала да 

се појави витка као прут дјевојчица дугих руку и ногу. Хода некако 

стидљиво и неспретно. Прво ме сретну крупне црне и влажне очи и 

суздржан стидљив осмијех на округлом пуначком лицу. Коса дуга, 

црна и права раздијељена на средини чела мирно се спушта на уска 

рамена.  

                   2.1. Увијек ме дочекује са неким бригама и стрепњама 

као да их стално носи у препуној школској торби. Те да ли су јој 

тачна рјешења задатака, хоће ли наставник питати и оцјењивати, 

како је урадила контролни, да није заборавила шта од прибора, да 

не закаснимо на час… И онда када су јој задаци били беспријекорно 

урађени, а све лекције научене без грешке налазила је разлога за 

бригу – шта ако нешто заборави или се збуни. 

                   2.2. Мало је причала, а хтјела је да чује све и у све је 

безрезервно вјеровала. Дуго јој је требало да схвати да наставник 

не мисли озбиљно кад каже да ће неком скрати језик, везати га за 

столицу или избацити кроз затворена врата. Само је она вјеровала 

Саши да је у ријеци Босни ухватио сома тешка десет килограма и 

Марку да је прескочио ограду високу пет метара.  

                   2.3. Никада никога није мрко погледала, а камоли 

начепила или гурнула. Никада никоме ни ружне ријечи, а камоли 

псовке. Болио  ју је свачији неуспјех и слабе оцјене као да су лично 

њене. Радовала се искрено и топло широким осмијехом свачијем 

успјеху и свакој одличној оцјени. 

                   2.4. Њу нико није смио увриједити јер би јој одмах 

грунуле сузе као киша. Ништа не каже, не јеца, а сузе само теку и 

никако да стану. Зато смо је држали као мало воде на длану и 

звали је наша суза. Наставник каже да се Суза једино зна сузом 

бранити. 

                   2.5. Суза ће заплакати и када види згажени цвијет, 

поломљену грану или бачену играчку. Од куће до школе сву своју 

ужину издијели псима и мачкама луталицама. Сви су они за њу 

били: „Мој мали јадничак, како је само усамљен, тужан и гладан!“ 

Њен балкон је био окупљалиште птица јер су знале да ће на њему 

увијек наћи храну и воду. Дјечаци су је задиркивали зовући је Суза 

Птица. 
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                   3.1. Суза  има душу, срце и сузу за све и свакога. Ипак, 

тешко је са Сузом, мораш стално пратити да је нечим не 

увриједиш па да се неутјешно расплаче. Срећа је што увреде и 

неправде лако опрашта. 

Задаци за самосталан рад:  
1. Подвуци све епитете  једном линијом у пасусу 1.2, ријечи са 

пренесеним значењем са двије линије у пасусу 2.2. и у истом пасусу 

хиперболе са једном таласастом линијом. Објасни стилску 

функцију свих подвучених језичких средстава.  

2. Изабери један од драгих ликова и опиши га! Теме могу бити 

овако формулисане: Друг (другарица) за примјер, Најдражи гост у 

нашој кући, Лик који се не заборавља, Комшија каквог само можеш 

пожељети… 

             Опис лика (портрет) – VII и VIII разред: 

                       Портрет у раму прозора 
Композиција описа: 

1. Увод – социолошка и физичка карактризација 

1.1. Усамљена мајка - социолошка карактеризација 

1.2. Очи, чело, лице, коса... – физичка карактеризација 

2.  Главни дио – духовна карактеризација 

2.1. Ишчекивање и сусрет са дјецом – психолошка    

       карактеризација 

2.2. Са дјецом у кући – етичка карактеризација 

2.3. Испраћај дјеце – психолошка карактеризација 

2.4. Мајка зими – етичка карактеризација 

2.5. Молитве и снови – идејна карактеризација 

3 .Завршни дио – општи суд, закључак (синтеза) 

3.1. Портрет у раму прозора 

          1.1. Мајка је живјела у једном селу у долини ријеке Пиве 

испод планине Вучево. То је заиста вучији крај – врлетан и 

шумовит, без друма и моста. Нас петоро дјеце прво за 

школама, а потом за пословима расули се на све стране 

свијета. Остадоше рано Она и Отац сами у кући. „Као два 

пања,“ каже Мати. 

          1.2. Долазили смо у завичај од празника до празника. 

Скоро сви прозори на кући гледали су на пут с друге стране 
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ријеке којим се једино могло доћи у село. Уочи празника Мајка 

се од раног јутра смјести крај прозора и не скида очи с пута. 

Двије тамне дубоке зјенице се напрежу да виде што даље, да 

виде и оно људском виду недокучиво. На челу дубоке боре, а на 

анђеоски чистом лицу бриге. Танке усне подрхтавају док 

шапућу неку молитву. С времена на вријеме склони са чела 

изнад танких дугих обрва кратку просиједу косу да јој не 

смета погледу и дланом наткрије очи да тако изоштри вид.  

          2.1. Кад нас угледа, лице Јој се разведри и сине. 

Устумара се по кући – не зна куд ће и шта ће прије. „Сједиш, 

усјела се дабогда,“ куне сама себе, „а ручак још није готов!“ 

Подстиче ватру, ставља кафу и чај, износи на сто сокове, 

јабуке, орахе и љешнике. (Све је то сама правила, скупљала и 

дуго, дуго чувала.) Узима штап и жури да нас сретне. Корак 

тежак и старачки, али одлучан. „Ђаволе репати, и ти пошао 

да их сретнеш!“ прекоријева кера који трчкара поред Ње, а 

лијепо Јој драго што још неко дијели Њену радост. Грли нас 

дуго и ћути. Крије поглед и кришом брише сузе. Онај ђаво 

репати мота нам се око ногу, скаче уз нас, лиже нам руке, 

врти и увија репом. „Е, види га, не црк'о ми Боже, како зна да 

каже шта осјећа боље од црног инсана! Ама, пусти ђецу на 

миру, зар не видиш да су уморни!“ прекоријева и гони пса.  

           2.2. Улазимо у кућу. Смјести се одакле нас најбоље 

може видјети и не скида поглед са нас. Само ћути, слуша и 

гледа као да хоће да провјери имамо ли коју више сиједу у коси 

и бору на челу, да нам се у гласу не крије каква туга, да 

процијени да ли смо срећни и задовољни. Оцу се развезао језик 

па прича ли прича, а Она га нестрпљиво прекида: „Ћути, 

враже стари, да чујем ђецу!“ „Е, не да ми извезати!“ каже 

Он тобоже увријеђен и излази кобајаги љут, а устину хоће да 

Јој испуни жељу – да Је остави саму са дјецом. Зна Он да ће 

му Она, када остану сами, сваку нашу ријеч препричати по 

сто пута. 

           2.3. Празници брзо прођу. „Ко дланом о длан,“ каже 

Мати. Усхода се по кући, пакује нам нешто за пут и једном 

по једном нам гура у џепове неке ситнице које је дуго 
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припремала и чувала само за ову прилику. Кад нас испрати, 

опет се смјести крај прозора да нас види још једном кад 

прођемо „оном страном“. Брише сузе и сама са собом прича: 

„Данас вози и млад и стар, и пјан и луд!“ Устаје, прекрсти се 

и шапће: „Свети Василије Острошки, слава Ти и милост, 

чувај их!“ Откад Је знам име Светог Василија никада није 

изговорила сједећи и без онога „слава Ти и милост“, чак ни 

када је била тешко болесна. 

          2.4. Најтеже Јој падају зиме. Сњегови завију путеве, а 

ноћ прогута највећи дио дана. И тада често сједи поред 

прозора и чека. „Луде жене,“ каже Отац, „ко може доћи по 

овоме кијамету!“ „Знаш да Милорад дође кад му се нико не 

нада!“ каже, а ни сама не  вјерује у то. „Е, јес ' недоказано 

створење,“ опет ће Отац, а и сам баца поглед на прозор. 

Невољко одлази на кауч љута на Старог што Јој је покварио 

наду и наставља плести чарапе унучадима (сваком по једне) 

или им од тисова дрвета резбарити крстиће, кључиће, срца... 

да их чувају од урока. 

          2.5. До дубоко у ноћ понавља молитве и сваку ријеч из 

нашег посљедњег писма покушавајући да одгонетне да Јој 

нисмо између редова сакрили какву тугу или, „не дај, Боже,“ 

бољку. Заспи рачунајући колико је још остало дана до 

наредног празника. Ујутру, уз кафу, препричава Оцу снове и 

сваки сан неком чудном, само Њој знаном, логиком везује за 

дјецу и унучад. Отац се крсти: „О, чудне жене, гдје то може 

бити?“ Тако каже, а врти главом и мрмља само за себе: 

„Зна, зна, стара!“ 

          3.1. Мајке одавно нема међу живим на земљи, а ја јасно 

видим у раму прозора дубоке црне очи, анђеоски чисто и 

забринуто лице и танке усне које шапћу молитве. Кад год ми 

се догоди нешто значајно и лијепо, чврсто сам увјерен да је 

то Мајка из онога рама измолила (устајем и крстим се) од 

Светог Василија, слава Му и милост. 

Вјежбе:  
1 . Објасни због чега поједини дијелови описа припадају  

     социолошкој, физичкој, духовној (етичкој, психолошкој и     
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     идејној) карактеризацији! Подвуци дијелове којима је дата  

     језичка карактеризација лика! 

2. Изабери један од понуђених ликова, пажљиво га  посматрај, 

биљежи запажања, затим их поредај у план описа и то изложи 

прво усмено, а потом у писаној форми:  

а) VII разред: Моја мама (бака, сека,  ујна,  другарица, сусједа...) 

б) VIII разред: Мој тата (дјед,  брат,  ујак, друг, сусјед...) 

 

Употреба хумора у причању и описивању -  IX разред:  

                              Бака као играчка 
 Композиција причања: 

1. Увод – упознавање с мјестом, временом, ликовима: 

     1.1. Рођендан на селу код баке и дједа  

2. Главни дио – ток догађаја од заплета до расплета:   
     2.1. Унучад хоће да науче баку да вози бицикл -   заплет, 

     2.2. Бака пристаје –                                        развој радње, 

     2.3. Попели су баку на бицикл -                      ''        ''     , 

     2.4. Изгурали су бицикл на сокак -                 ''        ''     , 

     2.5. Бицикл скреће у канал                            кулминација, 

     2.6. Дјед главни кривац  -                                перипетија,  

     2.7. Дјед коси коприву у каналу -                       расплет; 

3. Завршни дио – завршна слика, закључак, порука...   

    3.1. Бака – све за унучад. 

           1.1. Недјељом дједово двориште на селу оживи. Дoђу му, 

како их бака и дјед зову,  грађани па цијелу кућу и двориште 

испуни весела дјечија граја и смијех. Растрче се румене главице 

између ружа и борова, око кошева и амбара. Старцима срце пуно. 

Просто се препороде. Те недјеље је посебно живо. Најстаријем 

унуку је рођендан и на поклон од родитеља је добио бицикл. Сви су 

хтјели да га испробају, да направе бар један круг, да се покажу на 

сокаку. 

          2.1. Када су изгустирали бицикл, требало је пронаћи нову 

играчку. „Хајдемо баку научити да вози бицикл!“ сјети се 

слављеник. „Хајде, бако!“ заграјаше сви углас. „Ама, Бог с вама, 

дјецо, гдје ћете бабу на тoчак! Прије ћу на метлу,  него на 

точак!“ Наставише још одлучније:„На точак, на точак!“ Вукли 
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су је - неко за руке, неко за ноге, неко за џемпер, а они најмлађи за 

сукњу. „Ајде, де!“ пристаде бака кад видје да се више не може 

бранити. 

          2.2.“Стави, бако, ногу на педало!“ објашњавају јој. „Какво 

предало, зар не видите да сам се предала, а ноге ми се, 

проклетнице, укочиле па се одузеле,“ збуњено гунђа баба и пење 

се на бицикл као на вјешала. „Држ' га, баба, за рогове!“ ликује 

дјед смјештeн на сигурном - у столици испод винове лозе. „Е, 

враже рогати, појахаће тебе баба макар ми то било задње у 

животу!“ пробуди се инат у њој. 

          2.3. Насадише је некако на циц и цијели точак нестаде под 

бакином широком,  дугом, црном сукњом. Држали су је једни с 

једне, други с друге стране, а трећи гурали. Сви су својски 

прионули на посао. Бака сва у грчу, а одрaсли попадаше од 

смијеха. Комшије нагрнуле на прозоре па се чуде шта то и на 

чему јаше. 

          2.4. Кад им се учини да је ухватила равнотежу, изгураше је 

некако на сокак. На првој низбрдици оте им се бицикл и бака 

згурена на њему.„Кочи, бако!“ деру се сви углас. „Укочила сам се 

сва, али не помаже!“ „Оде ми баба директ на Олимпијаду!“ 

ликује дјед. 

          2.5. Одједном бака скрену у дубок канал обрастао копривом. 

Она у канал, а бицикл на њу. Забијељеше се бакине бутине које 

никада до сада нису видјеле дана а камоли сунца. Предњи точак 

се још окреће, а бака гунђа: „Види врага рогатога још се врти!“ 

Бауља из канала купећи своје дијелове - папуче, мараму, наочале...  

и куне коприве: „Огањ вас спржио!“ 

          2.6. Вратише се у двориште. Сви се окупили око баке нудећи 

је соковима, тортом и чоколадама не би ли како окајали гријех. 

Бака се бестидно чеше по ожареним мјестима испод сукње, а 

дјед се подсмјехује и тобоже нуди помоћ: „Да почеше мало 

ђедика, биће ти лакше.“ „Бјежи тамо, враг с тобом глогиње 

млатио! Ти си крив што је она коприва израсла до појаса, умјесто 

да је на вријеме покосиш!“ Испаде тако дјед главни кривац, а ко 

би други и могао бити, неће ни случајно бити њена унучад. 
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          2.7. Док су склањали бицикло да није баки на видику јер јој се 

од њега смрачи пред очима, дјед је косио коприву у каналу. 

„Може дјеци упасти лопта“, каже, а сви знају да јој се хтио 

осветити што му је бабу ожарила,  премда то не би ни у гробу 

признао.  

          3.1. Ето,  такве су баке, нема тога на шта не би пристале 

само да удовоље унучадима. Оне су им играчка која је увијек при 

руци. 

 

Задаци за самосталан рад: Изабери једну од понуђених тема, 

прикупи грађу  у облику теза, а потом је распореди у план 

казивања и напиши састав уз употребу хумора у причању и 

описивању: 

Теме: 

а) Један смијешан поступак (сусрет, растанак, поклон, успјех, 

пад...) 

б) Једна смијешна игра (забава, слика,  успомена...) 

 

       Приказ књижевног ликa – VI, VII, VIII i IX разред 

     Дјевојчица Срна –  снага чежњe за слободом  
          (лика из приповијетке Динка Шимуновића Дуга) 
 Композиција описа: 

1. Увод – сусрет са ликом – социолошка и физичка    

 карактеризација 

      1.1. Кћерка богатих родитеља (социолошка карактеризација)  

      1.2. Висока, витка и хитра као срна (физичка  

             карактеризација) 
2. Главни дио – мотиви (поступци и особине ) – духовна    

карактеризација 
      2.1. Затворена и усамљена  

      2.2. Чежња за слободом, љепотом  и игром 

      2.3. Пјесма звонког гласа 

      2.4. Дјевојчица трчи према дуги (слободи и нади) 

      2.5. Снажно и одлучно преко мочваре  

  3.Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

     3.1. Значај слободе, љепоте и наде за човјека  
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           1.1. Дјевојчица Брунхилда је била кћерка имућних родитеља, 

сердара Јанка и госпође Емилије. Живјела је у највећој каменој кули 

мале варошице Чардачани. Имала је само десет година.   

           1.2. Била је витка и висока. Кретала се брзо, лако и нечујно 

као срна па су је Срном и звали. Коса јој је била дуга, боје угашеног 

злата, влажна и мека као свила на кукурузима. Жарке очи су јој 

радосно сијале , а усне се отварале као цвијет на сунцу. 

          2.1. Родитељи су је, у  складу са тадашњим обичајима у 

васпитању женске дјеце, држали стално затворену у  кули. 

Изводили су је само увече у шетњу прашњавом улицом и  одводили 

на молитву у цркву. Срна је поштовала и слушала своје родитеље. 

          2.2. Са отвореног прозора на кули често је посматрала поље и 

рјечицу окупане у сунцу. Тамо је све кључало од живота, дјечије 

пјесме, игре и вриске. Силно је чезнула за слободом и игром, да трчи 

по пољу и купа се у рјечици.  

          2.3. Била је пуна живота, снаге и ведрине. Често је знала 

запјевати звонким гласом. Пјесма  њена  је била  мила и слатка. Сва 

би дјеца престајала пјевати кад би чула њен  глас. 

          2.4. Једног   дана  угледала је дугу. Хитро је потрчала да прође 

испод ње и на тај начин постане дјечак. Тако  би се дочепала 

слободе и љепоте игре и пјесме. Ријешила би се тамновања у  

затвореном простору.   

         2.5. Пред њом се нашла мочвара. У њој се разиграла млада крв. 

Разбуктала се спутавана снага. Одлучно је кренула преко трстике. 

Чуо се само прасак шевара,  клокотање  воде и очајан позив. Срна је 

нестала у води под трстиком. Није успјела у својој трци према 

слободи и љепоти. 

          3.1. Истог тренутка дунуо је снажан вјетар. Небо се  

наоблачило и проплакало кишним капима. Тек тада су људи 

схватили шта је значила слобода за ову необичну дјевојчицу.  Било 

им је јасно колика се снага наде и вјере крило у томе крхком 

дјетету.  

    Задаци за самосталан рад:  
1. У пасусу 1.2. издвој епитете (болдовани) и одреди њихову 

функцију. У   истом пасусу подвуци све компарације (подвучене 

једном линијом) и одреди у њима предмет који се пореди, предмет са 
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којим се пореди и заједничку особину на основу које се врши 

поређење,  а затим закључи чему служе компарације!  

2. Изабери један од датих књижевних ликова и прикажи га!  Теме: 

Кочићев Мијо - слатка душа, Глишићева Миона муж – жена, Мајка 

Бранка В. Радичевића 

 

 Лујо – топлина душе и снага поноса и пркоса 
              (лика из приповијетке Петра Кочића Јаблан) 
 Композиција описа: 

1. Увод – сусрет са ликом – социолошка и физичка    

карактеризација 

      1.1. Лујо – пастир са Змијања (социолошка карактеризација)  

      1.2. Ситан, жућкаста коса, пјегаво лице, грахорасте очи…     

             (физичка карактеризација) 
2. Главни дио – мотиви (поступци и особине ) – духовна  

      карактеризација 
      2.1. Љубав и пажња према Јаблану (језичка карактеризација)  

      2.2.Презир према осталим говедарима (етичка  

             карактеризација) 

2.3. Прикривање страха и пркос пољару и кнезу (етичка  

        карактеризација) 

      2.4. Стрепња за вријеме борбе (психолошка карактеризација) 

  3.Завршни дио – завршна слика – општи утисак  

     3.1. Радост побједе (идејна карактеризација)  

           1.1. Лујо је главни лик Кочићеве приповијетке Јаблан. То је 

сеоски дјечак, чобанче са крајишких планина, са Кочићевог родног 

Змијања. Јаблан није прича о бику ни о борби бикова, већ о 

крајишком чобанчету – о његовој души, жељама и сновима да 

побиједи моћну царевину оличену у крупном бику Рудоњи. Ти дјечији 

снови израстају из душе и жеља цијелог народа. 

           1.2. Лујо је ситан дјечак – сав се изгубио под чобанском 

хаљиницом. Лице му је пјегаво, коса жућкаста и расута по челу, а 

очи крупне и грахорасте. То је сасвим обичан сеоски чобанчић каквих 

је било на хиљаде по крајишким планинама. 

          2.1. За свога Јаблана је везан свим срцем. „Пази га као очи у 

глави… И ужину са њим полови.“ Са њим разговара и мази се, са 
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њим ноћива на стрњишту испод села и уз њега спава. Свака ријеч му 

је испуњена љубављу, њежношћу и топлином: „Јабо, бате… само се 

ти налуцај… луцај, бате…“ 

          2.2. Остале говедаре и њихове бикове подношљиво презире. У 

њему пламти жеља да његов Јаблан побиједи царског бика Рудоњу. 

О томе и будан сања. 

          2.3. Када је одобрена борба бикова, Лујо почиње да стрепи за 

свога Јаблана. Час га у сну види као побједника, час као пораженог. 

Своје сумње проба отклонити мјерећи штап. Све то вјешто скрива 

пред сеоским кнезом и пољарем. На њихове пријетње одговара 

пркосно и увјерљиво. 

          2.4. Борбу прати не трепћући. Стрепи и дрхти. Сузе му 

замутиле поглед.“Сваки удар одјекне у разиграном срцу… помогао 

би он Јаблану да може…“ 

          3.1. Радост побједе Лујо исказује пјесмом – поносном и 

пркосном, а Јаблан риком од које планински врхунци силно одјекују. 

То није само Лујина и Јабланова побједа, већ побједа свих оних који 

су нестрпљиво чекали да мрска туђинска, царска власт буде 

поражена. Лујина пјесма је и њихова пјесма. 

 

    Задаци за самосталан рад:  
1. Подвуци дијелове из Кочићеве приповијетке који су вјерно 

наведени у овоме приказу! Има ли дијелова који су наведени, а да 

нису означени наводницима? Које би ти дијелове приповијетке 

цитирао да приказ лика буде још увјерљивији? 

2. Изабери један од датих књижевних ликова и прикажи га!  Теме: 

Кочићев Вук из приповијетке Вуков гај, Хајдук Станко – кадар 

стићи и утећи, Мајка Југовића између љубави и дужности 
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 Мали Радојица – на муци се познају јунаци 
                (лика из истоимене епске народне пјесме) 
 План приказа (карактеризације) књижевног лика: 

 1. Увод – мјесто лика у књижевном дјелу 

      1.1. Главни лик у истоименој епској народној пјесми  

  2. Главни дио – карактеризација лика (анализа) 

      2.1. Хајдук од кога стрепе Турци  (социолошка карактеризација)  

      2.2. Немирење са тамницом и безизлазом (етичка  

              карактеризација) 

      2.3. Снага трпљења  (физичка карактеризација) 

      2.4. Говор срца и младости  (психолошка карактеризација) 

      2.5. Сваком према заслузи  (идејна карактеризација) 

  3.Завршни дио – закључак, синтеза  

     3.1. Натчовјечанска снага и људско срце 

           1.1. Мали Радојица је главни лик из истоимене епске народне 

пјесме. Пјесма припада хајдучком циклусу који приповиједа о 

храбрости, издржљивости и слози хајдука и јатака у њиховој борби 

против турских освајача. 

          2.1. Мали Радојица је чувени хајдук. Од њега стрепе Турци не 

само на друмовима већ у својим кулама у добро утврђеним 

градовима. Зато Бећир-ага, када га је ухватио,прави шенлук као да 

се тресе земља и море и на граду пуцају топови. Тако се прославља 

слобода од страха. 

          2.2. У тамници Рада дочекује двадесет хајдука плачем. Он им 

је био једина нада. Но, он не би био прави хајдук када би се помирио 

са безизлазом и тамницом. Договара се са затвореницима да кажу 

Бећир-аги да је Раде умро не би ли, када га изнесу из тамнице, 

уграбио прилику да се дочепа слободе па потом и другове ослободи.    

          2.3. У Радетову смрт није повјеровала Бећирагиница па га 

ставља на све веће и веће муке. Народни пјевач те муке слика 

градацијом. Прво му ложе ватру на прсима, па му стављају гују 

присојкињу у њедра па ударају клинце под нокте. Све је то јуначки 

издржао – „ни се миче, ни душицом дише“ „На муци се познају 

јунаци.“ 

          2.4. Раде једино није могао одољети љепоти Хајкуне дјевојке. 

Младост није издржала па му је заиграо осмијех. И Хајкуна срцем 
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одговара – покрива му лице марамицом и моли оца да више не муче 

„мртваца“. Бећирагиница одлучује да га баце у море и њиме рибе 

нахране. 

           2.5. Раде је испливао на обалу и повадио клинце испод ноката. 

Морао се вратити да ослободи другове и да се освети за 

претрпљене муке, а и Хајкуна га је чекала. Бећир-ага и Бећирагиница 

добијају што су заслужили, а хајдуци слободу. За себе узима Хајкуну 

и новца само колико му треба а остало дијели на дружину. 

          3.1. Мали Радојица има натчовјечанску снагу („истрже му 

главу из рамена“) и моћ трпљења, а обично људско младалачко срце. 

Издржао је ватру на грудима, а није могао одољети љепоти Хајкуне 

дјевојке. По томе је он прво човјек па онда јунак, а „јунак човјеку 

коња води“, каже народна мудрост. 

    Задаци за самосталан рад:  
1. Објасни на кога се из епске народне пјесме Мали Радојица могу 

односити народне пословице „Зло рађење – готово суђење“ и 

„Каква сјетва – таква жетва“! 

2. Изабери један од датих књижевних ликова и и напиши приказ!  

Теме: Кањош Мацедоновић – примјер чојства и јунаштва, Марко 

Краљевић у пјесми Урош и Мрњавчевићи, Мајка Зије Диздаревића, 

Андрићев Симан – пробуђени понос кметова 

 

               Његош у Писмима из Италије  

                     Љубомира Ненадовића 

 План приказа (карактеризације) књижевног лика: 

 1. Увод – мјесто лика у књижевном дјелу 

      1.1. Његош међу знаменитостима Италије  

  2. Главни дио – карактеризација лика (анализа) 

      2.1. Његош – владика, владар и пјесник -  (социолошка  

             карактеризација)  

      2.2. Снажан дух против болести  - (физичка карактеризација) 

      2.3. Бол од словенске неслободе  - (етичка карактеризација) 

      2.4. Србија и слобода  - (етичка карактеризација) 

      2.5. Ведар дух и склоност ка шали  - (психолошка  

              карактеризација) 

      2.6. „Црногорци не љубе ланце!“ -   (идејна карактеризација) 
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  3.Завршни дио – закључак, синтеза  

     3.1. О Његошу с љубављу и поштовањем 

           1.1. Љубомир Ненадовић у Писмима из Италије описује 

природне љепоте и културноисторијске знаменитости Италије, а 

ту их има више него у било којој европској држави. Међутим, у 

Напуљу наилази „на једну српску важну и живу знаменитост“ – на 

владику црногорског Петра Петровића Његоша. „О њему ћу ти 

писати више него о цијелој Италији,“ поручује Ненадовић. 

          2.1. Петар Петровић Његош је владика и владар Црне Горе, 

њен духовни и свјетовни господар, у првој половини деветнаестог 

вијека. Мјесто у историји српског народа обезбиједио је 

првенствено као пјесник и мислилац. Његов еп Горски вијенац га је 

подигао на ловћенске висине, на пријесто српских пјесника.  

          2.2. Његош је у Напуљ дошао да се лијечи од туберкулозе, у то 

вријеме неизлечиве болести. Мучио га је кашаљ и несаница. По цијеле 

ноћи је проводио сједећи. Ипак, тешка болест није сломила снагу 

његовог духа и воље. 

          2.3. Ненадовића је по његовим пјесмама препознао и братски 

дочекао. Прва му је реченица била: „Ала се ми Словени 

наробовасмо!“ Изгледало је да не болује од тешке болести већ од 

словенског ропства. Са горчином и пријекором говори о хришћанској 

Европи која мирно гледа, чак и помаже, робовање своје браће у 

Христу под Турцима. 

          2.4. За Његоша слобода није само ослобођење од освајача већ и 

слобода стварања, говора и писања. Зато га је изненадило када је 

чуо да су Ненадовићеве новине Шумадинка забрањене јер исувише 

шире слободу. Несхватљиво му је да слободе може бити исувише 

поготову у Србији „коју је слобода родила“ и која само са слободом 

може ићи у напредак. 

          2.5. Упркос тешкој болести пјесника не напушта ведар дух и 

склоност ка шали. На зетову хвалу како сав народ са дивљењем 

гледа у њега док сједи на балкону владика духовито примјећује да то 

народ не гледа у њега већ у необичну народну ношњу на њему. И 

зетов досјетљив одговор доброћудно прима и радује се његовој 

досјетљивости.   
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          2.6.Највећа вриједност за Његоша и његов народ је слобода. 

Зато Часне вериге, ланце којима је свети Петар био окован, на 

запрепаштење калуђера неће да целива. Оне за њега нису светиња 

већ симбол ропства, а „Црногорци не љубе ланце.“ Слобода је испред 

и изнад свега. 

          3.1.О Његошу је много написано, али нико о њему није писао са 

толико топлине, дивљења и поштовања као Љубомир Ненадовић. За 

њега је владика највећа српска знаменитост, он је важнији од свих 

природних љепота и културноисторијских споменика Италије. 

Његовом путопису Писма из Италије боље би одговарао наслов 

Књига о Његошу јер по својој суштини она то и јест. И не само 

књига већ химна Његошевој величини. 

                 

                     Пилипенда Симе Матавуља 
              План приказа књижевног лика: 

1. Увод – мјесто лика у књижевном дјелу 

    1.1. Пилипенда - главни лик из истоимене приповијетке Симе    

           Матавуља 

2.  Главни дио – карактеризација лика (анализа) 

     2.1. Сиромашни српски сељак из Далматинске Загоре –   

            социолошка карактеризација.  

      2.2. Висок и  кракат, чврст и снажан човјек – физичка   

       карактеризација 

      2.3. Доследан и непоколебљив у својој вјери – етичка  

            карактеризацијa    

      2.4. Жао му је и стоке кад гладује – психолошка  

            карактеризација    

      2.5. Најсиромашнији најтврђи у вјери – идејна  

            карактеризација 

       2.6. Приповиједање о поступцима, описи и дијалози –   

             средства карактеризације  

3 . Завршни дио – општи суд, закључак (синтеза) 

     3.1. Живи примјер како се чува вјера, част и образ 

           1.1. Пилипенда (Пилип Бакљина) је главни лик истоимене 

приповијетке Симе Матавуља која слика тежак живот српских 

сељака у Далматинској Загори и њихову борбу да сачувају своју вјеру. 
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Честе сушне године и оштре зиме доводиле су сељаке на ивицу глади. 

Држава је дијелила помоћ у храни, али само онима који су били 

спремни промијенити православну за католичку вјеру.  

          2.1. Пилипенда живи у селу К. на ивици Петрова поља 

испод планине Динаре. Са женом Јелом станује у сиромашној 

кућици од једне просторије са огњиштем на средини, једним 

расклиманим креветом и неколико лонаца. Имају само једног 

старог, мршавог магарца – „кост и кожа“, двије кокоши и 

једног пијетла. Преживљавају од дрва која накупе по голетној 

планини и продају у варошици. Једина им је храна кукурузна 

каша коју „гутају очима“. Двојица синова су им негдје на 

Приморју у најму.  

           2.2. Пилипенда је висок и кракат човјек, округле главе, 

дугог врата, клемпастих ушију, смркнутог лица, крупних  

жућкастих зуба и четкастих просиједих бркова. Све је 

свједочило о снажном, чврстом и издржљивом човјеку. 

Беневреци у самим закрпама и некад црвена капа поцрњела од 

плијесни одавали су његово сиромаштво и напоран рад на 

неплодној земљи. 

             2.3. Насупрот убогом сиромаштву, Пилипенда је 

доследан у својој вјери. Када му се учинило да га Јела наговара 

да се упишу у „царску вјеру“, плануо је на њу. На Кљаку који му 

савјетује да промијени вјеру само док чељад изими, замахује 

штапом да му „причврсти вјеру.“ Када му се Кљако измакне, у 

бијесу удари ни крива ни дужна магарца Куријела. Свима који 

се промијенили вјеру за вечеру, Пилип је био живи пријекор.  

             2.4. Огрубио од најтежих послова, сиромаштва и глади 

Пилипенда је ипак сачувао људску душу. Жао му је што Јела 

нема мараме да може у цркву отићи па ће за мараму продати 

Пиргу, једну од двије кокоши, опет жалећи што ће Јела 

туговати за њом. Када је, љут на Кљаку и своју биједу, „изван 

себе од гњева“, ударио свом снагом магарца, сједне на ивицу 

пута и искрено заплаче. Жао му је и стоке када гладује.  

            2.5. У самоћи и очају Пилип се нема коме другом 

обратити него своме српском Ристу. Пита га што шаље глад и 

биједу на оне који су му највјернији. Одмах му се потом 
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захваљује шта даде да су најсиромашнији најтврђи у вјери „те 

волијемо душу, него трбух.“ Доследан је и чврст у чувању своје 

вјере, части и образа да га се покољења не постиде за разлику 

од оних којима образ не опра нико довијека, докле им буде 

трага.  

            2.6. Лик Пилипенде Матавуљ је сликао користећи све 

облике казивања – од приповиједања о поступцима преко описа 

до дијалога и монолога. Сваки Пилипов поступак одаје 

одлучност, чврстину, издржљивост, упорност и снагу човјека 

који зна у шта и у кога вјерује. Описима ентеријера и 

екстеријера приказан је сиротињски амбијент главног јунака 

што још више истиче величину његове оданости својој вјери. У 

монологу којим се обраћа Богу Пилип открива своју дубоку 

топлу душу која жали и стоку кад гладује, а у дијалогу са 

Кљаком непоколебљивост у вјери. 

           3.1. Пилипенда је живи примјер човјека који зна чувати 

вјеру, част и образ и у најтежим искушењима, који су 

усправнији што су тешкоће и изазови већи. Он је пријекор и 

опомена свима онима који су духом слабији, који клекну и 

предају се пред првим већим изазовима. Захваљујући људима 

попут Пилипа, опстају вјера, част и образ, опстаје људска 

доследност и понос, опстају народи у својој вјери, култури и 

традицији. 

    Задаци за самосталан рад:  
1. Изабери један од датих књижевних ликова и  напиши приказ!  

Теме: Кочићев Реља Кнежевић, Смаил-ага човјек - звијер 

 

                      4.  ИЗВЈЕШТАВАЊЕ  
          Извјештавање је информисање (обавјештавање) јавности 

средствима информисања (огласне табле, новине, радио, телевизија, 

интернет...) о актуелним и занимљивим догађајима, личностима и 

крајевима. Извјештавање се највише користи у журналистици 

(новинарству) и обухвата све сфере (области) живота: друштво, 

политику, привреду, науку, културу, умјетност, спорт... 
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          Композицију извјештавања чине одговори на питања: ко, 

шта, како – зашто, гдје и када. Редослед одговора на питања зависи 

од тежишта извјештавања. 

          Облици извјештавања су: обавјештење, вијест, извјештај, 

репортажа... (биљешка, осврт, уводник, коментар, чланак, интервју, 

анкета, фељтон...) 

          1. Обавјештење је сажета и објективна информација 

намијењена заинтересованим субјектима, писана административним 

стилом. 

          2. Вијест је сажета и објективна информација о актуелним и 

занимљивим догађајима намијењена широј јавности писана 

публицистичким (новинарским) стилом. 

           3. Извјештај је детаљна и објективна информација о 

актуелним и занимљивим догађајима, намијењена широј јавности, 

писана публицистичким стилом. 

          4. Репортажа је детаљна и субјективна информација о 

актуелним и занимљивим догађајима, личностима и крајевима 

писана публицистичким са елементима литерарног стила. 

          5. Биљешка, осврт, уводник, коментар, чланак, интервју, 

анкета и фељтон су специфични облици новинарског извјештавања 

у којима долази до изражаја субјективни став извјештача о 

проблематици о којој говори или пише.  

 

             Обавјештење, вијест, извјештај, репортажа:  

             Нова снага Основне школе „Свети Сава“  

 
Композиција обавјештења, вијести, извјештаја, репортаже: 

1. Увод – ко: 

   1.1. Ко ? Основна школа „Свети Сава“ Модрича; 

2. Главни дио – шта, када, гдје: 

    2.1. Шта? Прима ученике првог разреда, 

    2.2. Када? 4. септембра 2011. године у 10 часова, 

    2.3. Гдје? У школској спортској дворани; 

3. Завршни дио – како: 

    3.1. Како? Уз пригодан програм. 
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                                       Обавјештење 
            (1.1.)Основна школа „Свети Сава“ (2.1.) прима ученике 

првог разреда (2.2.) четвртог септембра 2011. године у 10 часова 

(2.3.) у школској спортској дворани (3.1.) уз пригодан програм.                      

                                       

 

                                 Вијест  - VI разред 

          (1.1.)Основна школа „Свети Сава“, највећа и најстарија 

школа на подручју општине Модрича, и ове школске године је 

широм отворила врата новим ђацима. (2.1.) У четири одјељења 

првог разреда уписала је 84 ученика. (2.2.) Четвртог септембра у 

10 часова они су свечано примљени у школу. (2.3.) Пријем је 

организован у препуној школској спортској дворани. (3.1.) Уз 

пригодан програм  добродошлицу им је пожелио директор школе 

нагласивши да су они нова снага ове старе школе.  

                              Извјештај – VII разред 
           (1.1.) Основна школа „Свети Сава“, највећа и најстарија 

школа на подручју општине Модрича, и ове школске године је 

широм отворила врата новим ђацима. Школа је изграђена 1951. 

године, али је више пута дограђивана и обнављана па је сада лијепа 

и функционална са 22 специјализоване учионице, спортском салом и 

игралиштем, пространим двориштем и школским парком. 

          (2.1.) У четири одјељења првог разреда уписала је 84 ученика. 

Четердесет пет дјечака и тридесет девет дјевојчица ће овдје 

расти и учити девет година. Њихов долазак поздравило је 750 

ученика и 47 наставника.            

          (2.2.) Четвртог септембра у 10 часова они су свечано 

примљени у школу. Вријеме је какво се само пожељети може – 

ведро, сунчано и топло па су се првачићи поредали у школском 

дворишту и у реду ушли у свој нови дом. 

         (2.3.) Пријем је организован у препуној школској спортској 

дворани. Дочекао их је велики натпис „Добро дошли“, мноштво 

цвијећа и изложених ученичких радова. 

           (3.1.) Добродошлицу им је пожелио директор школе 

нагласивши да су они нова снага ове старе школе. Обећао им је да 

ће школа од данас постати њихова друга кућа у којој се учи, али и 
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дружи, игра и пјева и да ће свако од њих у овој великој породици 

наћи своје мјесто. У програму су учествовали хор, фолклор, плесне 

групе, рецитатори... Све је било распјевано и разиграно како и 

приличи првом школском дану. 

     

      Извјештај са елементима репортаже  - VIII  
          (1.1.) Основна школа „Свети Сава“, највећа и најстарија 

школа на подручју општине Модрича, и ове школске године је 

широм отворила врата новим ђацима. Школа је изграђена 1951. 

године, али је више пута дограђивана и обнављана па је сада лијепа 

и функционална са 22 специјализоване учионице, спортском салом и 

игралиштем, пространим двориштем и школским парком. Нико не 

зна колико је из овога гнијезда излетјело љекара, инжињера, 

правника... Тешко је знати колико се дјевојчица и дјечака овдје 

ољудило и колико њих и данас сања овај простор као најљепше 

мјесто свог живљења. 

            (2.1.) У четири одјељења првог разреда уписано је 84 

ученика. Четердесет пет дјечака и тридесет девет дјевојчица ће 

овдје расти и учити девет година. Њихов долазак поздравило је 750 

ученика и 47 наставника. Када им овдје ојачају крила, полетјеће у 

свијет. Мале и велике радости и туге доживљене овдје носиће са 

собом цијелог живота ма гдје били.           

          (2.2.) Четвртог септембра у 10 часова они су свечано 

примљени у школу. Вријеме је какво се само пожељети може – 

ведро, сунчано и топло па су се првачићи поредали у школском 

дворишту и у реду ушли у свој нови дом. Овај сунчани дан обећава 

нешто свијетло и велико у шта су данас закорачили не слутећи да 

ће ведрину овога дана  цијелог живота носити у драгом сјећању. 

         (2.3.) Пријем је организован у препуној школској спортској 

дворани. Дочекао их је велики натпис „Добро дошли“, мноштво 

цвијећа и изложених ученичких радова. Све им је овдје ново и 

непознато, пространо и велико за њих овако малене и збуњене. 

Чврсто стежу ознојене ручице, пропињу се на прстиће, истежу 

вратиће, зинули и гледају широм отворених очију не би ли у овом 

шаренилу пронашли бар неког познатог. 
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           (3.1.) Добродошлицу им је пожелио директор школе 

нагласивши да су они нова снага ове старе школе. Обећао им је да 

ће школа од данас постати њихова друга кућа у којој се учи, али и 

дружи, игра и пјева и да ће свако од њих у овој великој породици 

наћи своје мјесто. У програму су учествовали хор, фолклор, плесне 

групе, рецитатори... Све је било распјевано и разиграно како и 

приличи првом школском дану. Ипак, једна дјевојчица сузних очију 

грчевито је вукла мајку за руку да иду кући не слутећи да ће већ 

наредних дана једва чекати да дође овдје и да се, уистину, и у њој, 

овако маленој и збуњеној, крије нова снага и будућност ове школе. 

   Вјежбe: 

 1. У тексту извјештаја са елементима репортаже црвеном 

оловком подвуци оно што припада вијести, плавом оно што 

припада извјештају, а графитном оно што припада репортажи. 

2. Изабери један догађај из друштвеног, политичког, привредног, 

културног или спортског живота у својој средини (школи, селу, 

граду или општини), прикупи грађу за писање вијести па је прошири 

у извјештај и у извјештај са елементима репортаже!  

 

                         Репортажа – VIII разред: 

                            Позив из Модриче 
Композиција репортаже: 

1. Увод – шта: 

   1.1. Шта ? Модрича у Посавини испод планине Требаве на обали  

          ријеке Босне 

2. Главни дио – ко, гдје, када: 

    2.1. Ко? Путник намјерник  

    2.2. Гдје?Улице, споменици, поља, Мајна, Требава и Вучијак,    

           поточићи и рјечице, Дуга њива и Липа… 

    2.3. Када? Модрича у прољеће, љето, јесен и зиму  

3. Завршни дио – како: 

    3.1. Како? Понеси из Модриче модрину, ведрину и љубав  

          1.1. Путниче, ако си намјеран кренути нама у Модричу, остави 

карту и иди за оком – неће те преварити. Кад пођеш овамо, понеси 

само срце, то Ти је улазница у овај град. Ако долазиш са истока, 

безбрижно плови кроз житна поља према оним брежуљцима што 
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мирују пред тобом као заустављени талас, ту је Твоје 

пристаниште, ту је Модрича, ту ћеш наћи мир души и радост оку. 

Ако долазиш са запада, плови низ ријеку Босну између брежуљака, 

пређи мост на њој и мирно уплови у луку, јер Модрича је сигурно 

била некад давно лука на Панонском мору,  гдје су пристајали жедни 

слободе и жељни мира. Ако долазиш са сјевера, чим пређеш Босну, 

чека Те у хладу Требаве Модрича. Ту Те чека не само хлад, него и 

клупа, и чаша воде и со и хљеб. Ако долазиш са југа, кад Ти пред 

очима пукне ширина равнице, заплови њом, али се  само држи 

требавске обале и упловићеш у затон под Мајном, у њен загрљај.  

           2.1. Ако идеш са нечасним намјерама, одустани, препознаћете 

сигурно земља изрована гранатама, побуниће се гелери у дрвећу, 

устаће гробови. Ако Ти је савјест чиста, а намјере поштене, у овом 

грaду нећеш бити странац, дочекаће Те пружена рука, широк 

осмијех, топла ријеч. Застани пред Спомеником борцима за слободу. 

Осјети снагу њиховог јединства и покрета. У тишини ћеш чути 

како им у бронзи куца срце за слободу овог града.  

          2.2. Прођи слободно градом, осјети ширину улица, послушај 

шум платана у парку, упијај мирисе ружа и јоргована из дворишта. 

Попни се на Мајну и одатле понеси у оку мир и ширину посавске 

равнице. Погледај како Ти на поздрав Требава маше зеленим косама 

и вучијачки орлови крилима. У оне велике силосе на крају града 

сваког љета се сливају златни потоци са наших њива. Изађи у 

модричка поља, понеси боју пшенице у коси, загрли млада стабла 

кукуруза, расхлади босе ноге у росној дјетелини наших ливада, огрни 

се с прољећа бјелином шљивика, а у јесен утони у њихову модрину. 

Крени уз брежуљке Требаве и Вучијака, убери најруменију јабуку и не 

питај чија је – Твоја је, за Тебе смо је чували, изабери најсочнију 

крушку и најплављу шљиву, нађи у трави шумску јагоду – Тебе је 

чекала, и сваки цвијет за Тебе цвјета. Послушај жубор поточића и 

рјечица, огледај се у води, осјети свјежину њену на лицу свом. Попни 

се на Дугу њиву на Требави и на Липу на Вучијаку. Ту Ти је свака 

стопа земље жива историја, прича о слободарству, храбрости и 

поносу. Одатле су Ти Озрен и Мајевица на дохвату руке. Видјећеш 

како Ти Босна и Сава заводљиво бљескају из зеленила. Кад би имао 
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око соколово, одатле би могао видјети и Београд, и Нови Сад и 

Будимпешту, и Загреб. 

           2.3. Кад год дођеш, дошао си у право вријеме. Прољеће ће те 

зачарати зеленилом, опчинити цвјетовима, опити мирисима. Љето 

ће те задивити златним житним пољима, шумом младих кукуруза, 

свјежином бистрих ријека. У јесен нећеш моћи одољети плаветнилу 

шљивика и  руменилу јабука. А зими, зими је Модрича под бијелим 

покривачем као дјевојка на вјенчању, као галеб на језеру, као нарцис 

у пољу. Овдје си увијек добро дошао и увијек ћеш бити свој код 

својих.   

          3.1. А кад кренеш из Модриче, понеси из ње у души модрину 

ведрог неба, и модрину планине у јутарњем свитању, и модрину 

поља у ведром дану, и модрину вода под крошњама врба. Понеси тај 

плави мир – дубок и модар, по тој модрој боји Модрича се Модричом 

зове. И нећемо Те звати да опет дођеш, нека Ти то кажу срце и 

душа, али знај да она јабука под Требавом само Тебе чека. 

          Задаци за самосталан рад: 

а) Пажљиво прочитај репортажу раздвајајући у њој објективне и 

субјективне елементе! 

б) Добро упознај одређени крај, сачини план за репортажу о њему и 

затим план обликуј у репортажу! 

    Тема: Разгледница са Романије (Јахорине, Дрине, из Семберије, из 

Добоја, са Врбаса, из Бање Луке…) 

                             Репортажа – IX разред 

                            Поздрав са Ловћена 

Композиција репортаже: 

1. Увод – када: 

   1.1. Када ? Први дан јесени 

2. Главни дио –гдје, ко, шта: 

    2.1. Гдје? Од Цетиња, преко Иванових корита до Ловћена 

    2.2. Ко?Ученици деветог разреда Основне школе „Свети Сава“    

                  из Модриче 

    2.3. Шта? Посјета Његошевом маузолеју  

3. Завршни дио – како: 

    3.1. Како? Упознали се са Његошем, Ловћеном и спомеником  
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          1.1. Први је дан јесени. Небо је још високо и прозрачно, а сунце 

пријатно топло. Ипак, осјећа се мирис јесени у зраку. Види се она по 

пожутјелој трави и бисерним капима росе на њој. Препознаје се по 

шаренилу боја лишћа. Јавља се благим повјетарцем који лако њише 

танке гранчице. 

           2.1. Возимо се кроз пријатну хладовину младе букове шуме од 

Цетиња према Ивановим коритима. Пред нама прострта жута 

хаљина ливада, а изнад њих израста Ловћен – снажан и плећат. Врх 

му оштро забоден у небеско плаветнило. Блијеште на сунцу сиве 

камене громаде. Између њих као расуто стадо зелени грмови ниског 

растиња. Као вјетром заталасана трака пут се вијуга и вере уз 

његове стране горе према самом врху.  

          2.2. „Ено га Ловћен!“ рече неко гласно. Несташни дјечаци и 

дјевојчице, ученици деветог разреда Основне школе „Свети Сава“ из 

Модриче, којима је на овој екскурзији само до игре, пјесме, шале и 

смијеха, одједном се  умирише.  Хтјели су да виде оно због чега су их 

довели из далеке Посавине и одвојили од забаве на морској плажи. 

„Зар ћемо се попети горе?“ упита неко бојажљиво. „Хоћемо!“ 

одговорише углас они одважнији. Пред њима је био изазов висине.  

           2.3. Јурнуше из аутобуса и дохватише се страна. Сви су 

хтјели да буду  први, а ако не може то, да не буду посљедњи. 

Кренуше уз степенице и почеше их бројати, али задихани брзо су 

одустајали. Загријана тијела је чекала пријатна свјежина 

осамдесет метара дугог тунела. Мора ли се то проћи кроз тунел да 

би се досегла висина.?! И на крају, ево их на самом врху! 

          3.1. Благи повјетарац милује зажарена лица. Дише се дубоко, 

покрети лаки, поглед широк, а даљине на дохват руке. Испод њих је 

све, а изнад само небо. У даљини, на једној страни свјетлуца 

стакласта површина мора у Которском заливу, на другог смркнуте 

Проклетије на стражи изнад Скадарског језера, на трећој расуте 

куће Његуша, на четвртој мирне ливаде Иванових корита. Скоро 

цијела Црна Гора стала у око. Сад им је тек јасно због чега је 

Његош изабрао баш ово мјесто за вјечно почивалиште. 

               Улаз у маузолеј поносно и достојанствено чувају 

каријатиде. У капели пјесник сам. Ћутљив. Замишљен над судбином 

Црне Горе. Промишља историју и вријеме. Оборену главу, отежалу 
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од мисли, придржава десна рука. Орао иза пјесникових леђа као да га 

је изнио на ове висине да одавде боље види смисао у општем 

бесмислу. Овдје као да је вријеме стало. Ово није сусрет са 

спомеником него са вјечношћу и бескрајем. 

               Кустос говори о Његошу, о његовом животу и дјелу, о 

надморској висини Ловћена од 1660 метара, о 461 степеници које 

воде према врху, о склуптури пјесника од 28 тона мермера, о 18 

килограма злата у 120 квадратних метара мозаика у своду капеле… 

Све је то лијепо чути и знати, али Његоша и Ловћен треба видјети 

и доживјети. Они су једно и недјељиво. Не зна се да ли је планина 

споменик пјеснику или пјесник планини. Овдје се човјек сусретне са 

вјечношћу, бескрајем и бесмртношћу и не зна да ли је на небу или на 

земљи. Одавде се може упутити поздрав цијелом свијету, космосу и 

звијездама. 

                 Дјеца јуре низ ловћенске стране према аутобусима. Чека 

их врелина плаже, свјежина мора и врева живота. Његош остаје 

горе са орловима, међу звијездама да мјери и промишља вјечност. 

          Задаци за самосталан рад: 

а) Пажљиво прочитај репортажу раздвајајући у њој објективне и  

     субјективне елементе! 

б) Напиши репортажу на тему: Репортажа са излета (екскурзије,  

    Сајма књига, утакмице…) 

 

                                5. РАСПРАВЉАЊЕ 

          Расправљање је доказивање или оспоравање аргументима 

(доказима, подацима, чињеницама) дате хипотезе (претпоставке). 

          Композицију расправе обично чине: 

1. увод – хипотеза (претпоставка коју треба доказати или    

   оспорити); 

  2. главни дио –  анализа (докази – тезе и антитезе);  

  3. завршни дио – синтеза (закључак).  

          Облици расправљања су:  расправа, приказ научног или 

умјетничког дјела и реферат. 

           1. Расправа је облик усменог или писаног казивања у коме се 

доказује или оспорава тачност неке хипотезе из друштвеног, 

научног или умјетничког подручја. 
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          2. Приказ је усмена или писана анализа неког научног или 

умјетничког дјела. Композиција приказа зависи од структуралних 

елемената дјела које се приказује.  

          3. Реферат је цјеловита и детаљна усмена или писана анализа 

неког проблема из друштвеног, научног или умјетничког подручја. 

(Као примјер реферата може послужити текст из ове књиге Вукова 

реформа српског језика. 

  
              Расправљање – доказивање задате хипотезе       

                          (претпоставке) – VIII разред 
 

      Докажи да је тачна мисао из одговора индијанског 

поглавице Сијетла на приједлог америчког предсједника 

Френклина Пирце 1854. године да му прода племенску 

земљу! 

     Што снађе земљу – снађе и њену дјецу 
План расправе: 

1. Увод – хипотеза (претпоставка)  

1.1. У име чаролије живота ваздух, вода и тло чувани као 

насљеђе потомака 

2. Главни дио – анализа (тезе – докази) 
      2.1. Ваздух или смог 

2.2. Загађивање вода извора живота 

2.3. Уништавање шума плућа планете 

2.4. Тровањем тло у пустињу претварамо 

2.5. Планету затрпавамо смећем 

3. Завршни дио – синтеза (закључак) 

3.1. Чиста и здрава животна средина услов опстанка живота  

          1.1. Чист ваздух су пуним грудима удисале генерације наших 

предака и оставиле га нама. Чистом бистром водом су жива бића 

миленијумима гасила жеђ. Земља је својим плодовима хранила људе 

од њихове појаве на овој планети. У име чаролије живота су и 

ваздух, и вода, и тло чувани као насљеђе потомака.  

          2.1. Тамо, на крају града, из фабричких димњака сукља густ и 

црн дим. Вјетар га диже и претвара у облаке пуне прашине и 
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сумпора. Над шумама и ливадама се надвила њихова тамна сјенка. 

Хоћемо ли дозволити да у име некаквог развоја наша дјеца живе у 

сјенци прашине и дима?! Хоће ли наша похлепа цијелу планету увити 

у облак смога?! Јесмо ли то себе узели  право које нам нико није дао 

да се играмо судбином планете и људског живота на њој?! Смијемо 

ли мијењати дјело Божије воље намијењено вјечности живота?!  

          2.2. Ево, овдје, на обали ријеке Босне, велике пластичне цијеви 

у њене бистре воде доводе детерџенте, масти, уља и киселине из 

наших кућа и фабрика. Тиме ми у име стандарда убијамо живот у 

води, трујемо воду која је извор живота. Тако нашим потомцима 

ускраћујемо право да се слободно могу напити на сваком извору, да 

се радосно брчкају у чистим ријекама, да безбрижно пецају рибу и 

на крају да живе јер без воде нема живота.  

           2.3. Цестом поред ријеке тутње тешки камиони и превозе 

мртве шуме у фабрике папира и намјештаја које сваког дана гутају 

по једну шуму, а на сваком отпаду дижу се брда старог папира и 

намјештаја. Тамо, у планинама, из сата у сат одсијецамо дио по дио 

плућа ове планете. Шта ће производити кисеоник за плућа наших 

потомака ако наставимо овако немилосрдно сјећи шуме?! Хоћемо ли 

их оставити без кисеоника и живот на смрт осудити?! Ко нам је 

дао то право?!  

           2.4. Ову њиву поред Босне једном смо тровали против 

штеточина на кукурузи, други пут другим отровом али на пшеници, 

трећи пут на купусу и тако редом отров за отровом у тло. Нисмо 

ми тровали штеточине и коров него земљу. Тровали смо живот који 

из тла ниче,  наше потомке, нашу будућност. Том количином отрова 

уништићемо способност земље да рађа живот и планету у пустињу 

претворити. Хоће ли таква требати нашим потомцима?!  

          2.5. Дуж пута свуда разбацани предмети од пластике, стакла, 

гвожђа… Тамо, у Модричком Лугу, диже се бријег од отпада. У 

великим градовима те депоније израстају у планине. Хоће ли се ова 

наша планета у смећу угушити? Неписмени индијански поглавица 

Сијетл нас је још 1854. године у писму Френклину Пиерцу, 

предсједнику САД, упозорио: „Наставите ли прљати свој властити 

кревет, једне ноћи угушићете се у властитом смећу.“ Тај мудри 
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Индијанац нас је још тада посавјетовао: „Што снађе земљу – снађе 

и њену дјецу. Земља не припада човјеку, човјек припада земљи.“  

          3.1. Биљке имају право на здраво тло, рибе на бистру воду, 

птице на чист ваздух, животиње на шуму, а човјек на све то 

заједно. Ми смо све то само посудили од наших потомака да 

уживамо у томе и да посуђено чувамо. Чиста и здрава животна 

средина је услов за опстанак људског рода на овој планети, за 

опстанак живота на њој и ње саме јер „Што снађе земљу – снађе и 

њену дјецу“, опоменуо нас је Сијетл. 

 

      Докажи да је тачна мисао да је књижевност чаробни 

ковчежић људског духа - човјекових мисли, осјећања и 

вјеровања 

Књижевност је чаробни ковчежић људског духа 
План расправе: 

 1. Увод – хипотеза (претпоставка)  

     1.1. Чаролија ријечи  

2. Главни дио – анализа (тезе – докази) 
    2.1. Бескрајни садржај чаробног ковчежића књижевности 

    2.2. Књижевност - свјетлост кроз вијекове 

    2.3. Књижевност – трагање за тајном живота и живљења 

    2.4. Сиромаштво живота без књижевности 

3. Завршни дио – синтеза (закључак) 

    3.1. Човјек вриједи колико је књига прочитао 

           1.1. Од тренутка када се човјек почео да служи ријечју 

користио ју је као чаробни штапић да њом изражава своја запажање, 

осјећања и мисли и да ствара у својој машти нове свјетове ( могуће 

или фантастичне, с људским или божанским ликом, правичне или 

неправичне, радосне или тужне...), да њом призива добро, правду, 

срећу, љубав и радост или да њом одагна зло, несрећу, неслогу, тугу, 

бол и да све то слаже у чаробни ковчежић који зовемо књижевност. У 

тај златни сандучић без дна и врха стало је безброј пјесама и прича, 

све љепших од љепших, чуднијих од чуднијих, чаробнијих од чаробнијих 

и сваки дан се додају све новије и новије, а ковчежић никако да се 

напуни,  јер је бескрајан (без дна и врха) као што су безгранични и 

људски дух и његова стваралачка енергија.  
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           2.1. Истраживати бескрајни садржај тог чаробног ковчежића 

(ријеч ковчежић у овом тексту не означава величину већ емотивни 

однос) значи путовати кроз простор и вријеме све до тренутка када 

је човјек пронашао начин да запише ријеч и у њој своје запажање, 

осјећање  и мисао и да то сачува за вјечност. И, гле, чуда, занијемимо 

пред чињеницом како је човјек прије неколико миленијума знао да 

ријечју слави љепоту, љубав, доброту, племенитост и разум, да 

искаже дубину бола, нада и жеља, како у тим осјећањима пронађемо и 

нашу душу, душу човјека из трећег миленијума нове ере.  

           2.2. И како на почетку тако кроз сва некад мутна и страшна,  

некад витешка и славна, некад мирна и спокојна времена носио је 

човјек ту стваралачку бакљу да њом освијетли себе и своје вријеме, 

али и нас и наше друмове. И у свакој причи и у сваком стиху ми данас 

налазимо дио истине о нама и нашем времену као да смо живјели у 

тим давно прохујалим вјековима, као да је неко сликао баш наше 

дилеме и снове, као да ти трошни и одавно пожутјели листови и 

данас живе наше животе.  

          2.3. Испричано је безброј догађаја, насликано бесконачно много 

ликова, испјевано море стихова, расцвјетало се цијело сазвјежђе 

метафора и симбола, а човјек и даље ствара и трага за тајном 

живота и живљења, највећом тајном коју је Бог створио да бисмо се 

трагајући за њом приближавали њему. Можда неком то трагање 

изгледа као сизифофски узалудан посао, али сваком новом књигом, чак 

и сваким новим стихом ми смо ближе сами себи, ближе божанском у 

нама, ближе истини, а што је пут дужи, изазов је већи. Докле ћемо 

стићи на томе путу, зависи од наше воље, снаге и упорности. Исто је 

да ли смо на тај пут кренули као читалац или као писац јер и читалац, 

ако је прави, у пишчевим свјетовима и истинама открива себе и своје 

истине.  

          2.4. Тешко је замислити колико би човјеков живот био 

сиромашнији без Петрарке, Шекспира, Гетеа, Пушкина, Његоша, 

Андрића… Како би љубав и етика без ових великана људске мисли и 

чаробњака човјекове ријечи! Колико би само мање свјетлости и 

свјетла, било у нашим животима и нашој мисли без њих! Да ли бисмо 

без њих знали да цијенимо племенитост и величину, хуманизам и 
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солидарност, љубав и вјерност, разум и вјеру…! Да ли бисмо уопште 

били људи у оном хуманистичком а не биолошком смислу без њих?!  

          3.1. Неко је некад записао да човјек вриједи онолико колико је 

књига прочитао. Томе би се могло додати да човјек живи онолико дуго 

колико је стваралачких књижевних свјетова кроз простор и вријеме 

прошао -  то је мјера  његовог духовног богатствa. Дакле, да ли ћемо 

живјети дуже или краће, богатије или скромније, зависи само од нас. 

Чоробни ковчежић у који треба заронити данас је доступан скоро 

свима само треба кренути на путовање. Треба, дакле, читати и из 

књига се учити животу и људскости јер по људскости се од 

животиња разликујемо. 

   

 Докажи да је тачна мисао да златна ријеч и гвоздена врата отвара 

      Златна ријеч и гвоздена врата отвара 
План расправе: 

 1. Увод – хипотеза (претпоставка)  

     1.1. Тежња за тачношћу и љепотом изражавања  

2. Главни дио – анализа (тезе – докази) 
    2.1. Изражавање стални и велики изазов 

    2.2. Говорни и писани језик 

    2.3. Вјештина служења чаролијом језика 

    2.4. Љепота и снага ријечи 

3. Завршни дио – синтеза (закључак) 

    3.1. Лијепо и правилно изражавање потреба свих људи 

           1.1. Човјек се, вјероватно, и прије него што је открио 

стваралачку снагу ријечи, трудио да изрази што тачније и што 

љепше покретима, гестовима и мимиком оно што запажа, осјећа и 

мисли. Стварајући прве ријечи, ту тежњу за тачношћу и љепотом 

изражавања пренио је на њих. Зато вјетар хуји, звижди и фијуче, 

ријека шуми, лишће шушка, птица цвркуће; зато овца блеји, коза 

мекеће, а коњ рже – све су то ријечи слике, прецизне слике, из звука 

постале звук који поред садржаја садржи и знак.  

           2.1. У трагању за што тачнијим и љепшим изразом стварао је 

хиљаде нових ријечи, давао им нова значења, доводио их у све новије и 

чудније спојеве и створио чаролију језика чије су стваралачке 

могућности неисцрпне и несагледиве. И никада, ама баш никада, нисмо 
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нешто казали, а да то не би могло бити изречено љепше, тачније, 

сликовитије, емоционалније, ритмичније и хармоничније. Изражавање 

је ствар којом се свакодневно служимо и коју учимо цијелог живота, а 

да научимо исувише мало у односу на могућности које нам пружа 

језик, чак и они са највише талента и језичког образовања. Због тога 

је изражавање стални и велики изазов.  

           2.2. Када је човјек пожелио да своја запажања, осјећања и 

мисли прошири у простору и продужи у времену, измислио је писмо и 

на тај начин поред говорног створио и писани језик и њиме премостио 

и просторе и времена. На њему је написао милионе књига и изрекао 

бесконачно много истина, али све је то исувише мало у односу на 

могућности које му језик даје.  

           2.3.  Има људи чије казивање можемо слушати сатима, а да нам 

не досаде јер пратећи ток њиховог причања заборавимо на ток 

времена, али има и оних који нам досаде послије прве изговорене 

реченице. Има књига великих по обиму које читамо у једном даху и 

оних са малим бројем страна са којима се мучимо данима и ништа 

лијепо и значајно не понесемо из њих. Све зависи од вјештине служења 

чаролијом језика, говорног или писаног свеједно.    

           2.4. Лијепа ријеч уђе и у најдебље ухо, разгали најтврђе срце, 

откључа најчвршће браве. Јака ријеч покреће људе и народе, оштра 

ријеч посијече горе него мач, ријечи нас дијеле и вежу. Једно од 

јеванђеља у Библији почиње реченицом: „У почетку беше реч и реч 

беше у Богa, и реч беше Бог”. Дакле, ријеч је божанског поријекла, 

зато је тако свемоћна и зато је резултат божанског дара. Но, као и 

све друго што нам је Бог дао, и ријеч треба чувати, његовати и 

развијати, иначе ће своју љепоту и значај  изгубити у тривијалној 

просјечности, а чаробне могућности ријечи се чувају и његују учењем и 

вјежбањем.  

          3.1. Наука о језику и посебно о култури изражавања открила је 

цијели низ правила како оно што запажамо, осјећамо и мислимо што 

тачније и што љепше испричати, описати, доказати, пренијети као 

информацију или као пословну поруку. Ако научи та правила и ако 

упорно вјежба, чак и онај са најмање талента знаће лијепо да говори и 

пише, да прецизно изрази своје мисли, осјећања и запажања да га 

други радо слушају и правилно разумију. Та правила лијепог говорења и 
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писања потребна су и конобару и трговцу у комуникацији са 

муштеријом, љекару у лијечењу болних, учитељу при поучавању 

младих, научнику  при саопштавању открића, мајци и оцу у васпитању 

дјеце – та правила су свакодневна насушна потреба у комуникацији 

људи са људима, а човјек изван људи не може да постоји ако је човјек у 

правом смислу ријечи. 

Докажи да је тачна мисао о Светом Сави у сљедећим 

стиховима Васка Попе: 

                Путује без пута 

             и пут се за њим рађа 
План расправе: 

3. Увод – хипотеза (претпоставка)  

1.1. Срби осам вјекова на путу Светог Саве 

4. Главни дио – анализа (тезе – докази) 
      2.1. Пут на Свету гору – пут вјере и учења 

2.2. Хиландар – највећа духовна школа и ризница Срба 

2.3. Номонканон (Крмчија) – збирка прописа о правном уређењу 

цркве и државе  

2.4. Карејски, Хиландарски и Студенички типик – путеви ка 

самосталности српске цркве 

2.5. Житије светог Симеона – прво научно и литерарно дјело код 

Срба 

2.6. Служба светом Симеону – прва литургија, лирска пјесма – 

поема на српском језику 

2.7. Народне пјесме и приче у знак захвалности светитељу и 

просветитељу 

2.8. Свечев живот и дјело – трајно пјесничко надахнуће 

3. Завршни дио – синтеза (закључак) 

3.1. Свети Сава – вјечан у народу и времену  

          1.1. Већ осам вијекова Срби слиједе пут Светог Саве у вјери, 

култури, умјетности и језику. Своју вјеру зову светосавско 

православно хришћанство, а себе светосавским народом. Њему у 

славу подижу  свете храмове, школе, библиотеке, музеје, болнице. 

Свети Сава је (од 1820. незванично  у Земуну, а од 1840. званично) 

патрон (заштитник, крсна слава) свих српских школа. Његовим 
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именом називају улице и тргове, изворе и села, а поред државне 

(Боже правде и Моја Република) имају и Светосавску химну.  

          2.1. Растко (монашко име Сава) Немањић,  трећи син великог 

жупана Стевана (монашко име Симеон Мироточиви – 26. 2), рођен 

је у Расу, тадашњој српској престоници (код Новог Пазара), 1169. 

године. Као најмлађи принц добија на управу Херцеговину, али убрзо 

(1191. године) напушта сјај и раскош двора и креће на Атос (на 

Свету гору) да се ту замонаши и посвети живот вјери, молитви и 

учењу, да одатле свој род обасја свјетлошћу вјере и знања. Тим 

путем од тада до данас иду многи Срби.  

          2.2. У манастирима Пантелејмону, гдје се замонашио, и 

Ватопеду, гдје се замонашио  његов отац, млади монах живи 

скромно проводећи вријеме у молитви и учењу.  Уз помоћ оца 

подиже из рушевина манастир Хиландар (који су 1198. године на 

дар добили од византијског цара Алексеја 3. Анђела)  и претвара га у 

највећу духовну школу и ризницу свога народа. Он ће то остати кроз 

сва мутна и тешка времена до данас.  

           2.3. Ту настаје највеће Савино дјело Номенканон (Крмчија), 

збирка законских прописа о уређењу цркве и државе који су 

преведени са грчког језика и прилагођени српским приликама. То ће 

омогућити Савином брату Стефану да (1217. године) у манастиру 

Жичи буде крунисан за првог српског краља, а Србији да постане 

краљевина и да као држава траје и данас.  

          2.4. Карејским (испосница крај Хиландара), Хиландарским и 

Студеничким типиком Сава прописује начин живота у 

испосницама и манастирима. Њима уређује да манастири постају 

мјеста молитве али и учења, мјеста у којима се пишу, преписују и 

чувају књиге, сликају фреске и иконе, чувају важни предмети једног 

народа, лијече болесни. Тако су манастири постали прве српске 

школе, библиотеке, „штампарије“, сликарске галерије, музеји и 

болнице. Само тако организована црква је могла добити 

аутокефалност (самосталност) у Никеји 1219. године и на Савиним 

темељима очувати је до данас.     

           2.5. У манастиру Студеници (задужбина Стефана Немање) 

Сава је (1208. године) завршио биографију свога оца – Житије 

светог Симеона. То је истовремено и историја једног времена, и 
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биографија једног владара, и хагиографија једног светитеља. 

Писана је час научно објективно, час литерарно субјективно тако 

да је то истовремено и научно и књижевно дјело. 

          2.6. Служба светом Симеону је прва српска литургија, прва 

лирска пјесма, односно поема написана на српском језику. У њој се 

слави живот, дјело и светост светог Симеона и призива се за 

заштитника свога рода. Њоме је Свети Сава постао источник 

цјелокупног нашег књижевног стваралаштва.  

          2.7. И послије његовог упокојења (у бугарском граду Трнову 27. 

1. 1235. године) и преноса његових моштију у манастир Милешеву 

(1237. године) и спаљивања његових моштију на Врачару (Синан-

паша 10. 5. 1594. године) народ је наставио да слиједи његов пут. У 

народним пјесмама и причама о Светом Сави учи себе и своје 

потомке вјери и љубави, слози и праштању, раду и мудрости – учи 

свему ономе чему је Свети Сава учио народ својим животом, дјелом 

и ријечју. Те пјесме и приче су настајале у знак захвалности и 

поштовања према светитељу и просветитељу, оснивачу српске 

цркве, просвјете и науке.  

          2.8. На путу светитеља из Раса и са Врачара нашли су се и 

најзначајнији српски пјесници: Јован Јовановић Змај, Војислав Илић, 

Алекса Шантић, Павле Поповић, Десанка Максимовић, Васко Попа, 

Миодраг Павловић, Матија Бећковић, Љубомир Симовић, Милован 

Витезовић, Ђорђо Сладоје… Свима њима је свечев живот и дјело 

било инспирација и надахнуће за поетски полет. Савине бриге су и 

њихови неспокоји, његова мисија је њихов пут, свечево страдање је 

њихова бол и бол њиховог народа.  

           3.1. Тако „Свети Сава кроз Србију иде… иде кроз вјекове… 

промиче у време…“ Његовим путем иде и његов народ који је он 

учврстио у вјери, увео у државност, упутио у писменост, 

умјетност и науку. Због тога је Свети Сава постао вјечан – „лево 

од њега тече време – десно од њега тече време,“ а он остаје вјечан 

и непромјенљив. 

Задаци за самосталан рад:  Изабери једну од понуђених тема – теза, 

прикупи доказе, потом их распореди у план расправе и напиши 

расправу! 

Теме: а) Књига нам открива непознате крајеве и прохујале вјекове              
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           б) Пјесма нас је одржала – њојзи хвала 

           в) Ријеч горе посијече него мач              

          

Расправа –  доказивање дате хипотезе – IX разред 
Докажи тачност тврдње Петра Петровића Његоша која 

је изречена у сљедећем стиху: 

                       Без муке се пјесма не испоја 
       Композиција расправе: 

1. Увод – хипотеза (претпоставка коју треба доказати):  
    1.1. Ништа што је велико, лијепо и значајно није настало  

          без великог труда; 

2  .Главни дио -  анализа (докази – тезе и антитезе):        

     2.1. Нова кућа – пјесма очевих жуљева, 

    2.2. Наше двориште – пјесма мајчине љубави, 

    2.3. Дједов воћњак – пјесма његовог рада, 

    2.4. Секина ђачка књижица – пјесма петица; 

3. Завршни дио – синтеза (закључак): 

    3.1. Пјесма се рађа из велике љубави и напорног рада. 

          1.1. Враћам се из школе широком улицом. Прате ме високе 

зграде и дрвореди. Пролазим поред градског парка, спортске 

дворане и стадиона. Нико никада неће сазнати колико је људског 

зноја, труда и љубави уграђено у овај простор, колико је ту 

уграђено бетона, цигле, жељеза, стакла, алуминијума... Генерације 

су то стварале да би се ми могли поносити својим градом, звати га 

пјесмом наше младости. 

          2.1. Долазим нашој новој кући.У дворишту стоји отац и 

поносно са осмијехом на лицу посматра дјело својих руку. Годинама 

је, чим дође са посла, облачио радничко одијело, истоварао 

материјал, мијешао малтер, дизао циглу и цријеп, помагао 

мајсторима и сам мајсторисао, све док се иза скела није појавила 

ова бијела љепотица, пјесма његових жуљевитих руку. 

          2.2. Двориштем шета мајка. Погледом и осмијехом милује 

стазе, фонтаницу, руже, лале... Све је то процвјетало и пропјевало 

под њеном руком. Равнала је терен, навлачила земљу, садила 

цвјетове, уређивала стазе, косила траву, заљевала саднице... 

Исувише је разлога за њен понос и понос свих нас. 
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          2.3. Ево стиже дјед из воћњака. Уз широк осмијех на столић у 

дворишту спушта препуне корпе румених јабука, жутих крушака, 

модрих шљива, крупних гроздова... Све је то из његовог воћњака. 

Само прије пет година то је била парцела на обали ријеке зарасла у 

трн, остриге, шибље и коров, а онда је дјед засукао рукаве, све то 

искрчио, оградио, узорао и засадио младе воћке. Данима је бдио над 

њима –калемио,  окопавао, ђубрио и окресавао да би воћњак данас 

пропјевао овим сочним плодовима. 

          2.4. Улазим у собу. Сестра замишљено листа своју ђачку 

књижицу. У ту малу књижицу стало је осам школских година и 

десетине предмета, а све петица до петице. Ни она не зна колико 

иза те пјесме петица стоји школских часова,  сати напорног учења, 

вјежбања, ријешених задатака, прочитаних књига... Пажљиво 

затвори књижицу, благо је помилова и осмијех поноса јој озари 

лице. 

          3.1. Ништо што је вриједно, велико и лијепо, ништа што је 

достојно дивљења и памћења, што може у пјесму ући и пјесмом се 

назвати није настало из ничег, само од себе. Иза свега тога стоји 

велики рад и одрицање, много зноја и жуљева, снажна воља и 

љубав, а све је то једна велика пјесма из муке рођена и зато и јест 

пјесма и зато јест  велика, достојна поноса и памћења. 

 

Докажи тачност тврдње о значају дјела Вука Караџића 

која је изнесена у стиховима Сретена Вујковића 

                         Што стољећа нису, 

                    то нам Вук остави                               
План расправе: 

1. Увод – хипотеза (претпоставка коју треба доказати): 

    1.1. Вук је извршио језичку реформу и културни препород српског 

народа 

2. Главни дио – анализа - тезе (докази)  

    2.1. Реформа језика – писма, граматике, рјечника 

    2.2. Прикупљање народних умотворина – пјесама, приповиједака,    

           пословица, загонетки 

3.3. Опис народне духовне (вјеровања, обреди, обичаји…) и    

       материјалне (оруђе, оружје, ношња…) културе 
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    2.4. Хроника историјских догађаја 

3. Завршни дио – синтеза (закључак) 

    3.1. Признања Вуку   

          1.1. Карађорђе Петровић и Милош Обреновић су Србе извели 

из турског ропства дугог скоро пет вјекова, извршили национално и 

социјално ослобођење, а Вук Караџић је извршио језичку и културну 

реформу. Вук је рођен у Тршићу код Лознице 1787. године. Одатле је 

преко манастира Троноше, Сремских Карловаца,  Београда и Беча 

пошао у борбу против вјековне неписмености свога народа. Показао 

му је како се лако може научити записивати његов говор, открио му 

богатство његовог језика и љепоту његовог усменог стварања, 

обреда и обичаја, описао његове крајеве и историјске догађаје.  

          2.1. У Вуково вријеме Срби су говорили народним језиком, а 

писали црквенословенским или рускословенским или славеносрпским. 

Сви су ти језици писани без икаквих правила, свако је писао по „свом 

вкусу“ или по правилима „бабе Смиљане која се смиловала да свако 

пише како хоће“ како каже Вук. Није било ни правописа, ни 

граматике, ни рјечника. 

          Вук је од старе српске ћирилице направио најсавршеније 

свјетско писмо у коме сваком гласу одговара само једно слово. 

Задржао је 24 слова старе српске ћирилице, убацио 6 нових (ј, љ. њ, 

ђ, ћ, џ), а избацио је 19 непотребних знакова. Тко је омогућио народу 

да пише како говори, а чита како је написано. 

          Нема језика без правила – без граматике, зато Вук пише 1814. 

године прву српску граматику Писменицу сербског језика по говору 

простог народа написану која је најавила увођење народног језика у 

књижевност, а 1918. године уз Рјечник српског језика објављује 

Српску граматику у којој је извршио корјениту и цјеловиту реформу 

језика. За основицу књижевног језика узео је штокавско нарјечје, 

ијекавски изговор и источнохерцеговачки дијалект. Тај говор Вук је 

изабрао јер је њиме говорио највећи број Срба, на њему су створена 

најбоља дјела усмене књижевности и написана богата дубровачка 

књижевност и он нас је највише приближавао, како Вук каже, 

„нашој браћи западног закона,“ (Хрватима), а то је био и говор 

Дробњака (област испод Дурмитора у тадашњој Херцеговини, а 
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данашњој Црној Гори) одакле су били Вукови преци (село Петница 

код Шавника). 

          Да би народни језик постао књижевни, да би имао своју норму 

(стандард), морао је имати и рјечник. Данас рјечнике једног језика 

пишу тимови стручњака који на њима раде по неколико десетина 

година. Вук сам прикупља и тумачи ријечи и 1818. објављује Српски 

рјечник истолкован немецкијем и латинскијем ријечима са 27 270 

ријечи, а у другом издању Рјечника из 1852. године налази се 47 427 

ријечи.  

          2.2. Тако је народни говор добио темељ (писмо, граматику и 

рјечник) да би постао књижевним језиком. Недостајала је још само 

књижевност написана на њему. Та књижевност је постојала у 

народу само што је нико није записао. Тај посао Вук је најавио 1814. 

Године Малом простонародном славеносрпско пјесмарицом, а 

потом путује кроз све српске крајеве од Суботице до Боке которске, 

од Тимочке крајине до Далмације и Лике и биљежи српске приче, 

пјесме, пословице и загонетке које је народ вјековима стварао, 

усавршавао и чувао. 

           У епским пјесмама приказани су историјски догађаји и 

личности онако како их је народ памтио, а у лирским пјесмама 

откривена је душа народа. У четири збирке Вук је објавио 1 045 

пјесама чијом је љепотом задивио учену Европу тога времена. 

Објавио је и двије књиге приповиједака и по једну пословица и 

загонетки. Тако је отворио пребогату књижевну ризницу народних 

умотворина пуњену и чувану у мрачним временима ропства по 

сеоским колибама.. 

          2.3. Тумачећи значење ријечи у Рјечнику Вук је описао и 

цјелокупну духовну културу свог народа (вјеровања, обреде, обичаје  - 

крштења, славе, свадбе, вјенчања, сахране…) и материјалну културу 

(куће, намјештај, одјећу, оруђе, оружје…) Тако је захваљујући Вуку 

једно велико духовно и материјално богатство српског народа 

угледало свјетлост дана и постало дио свјетске културне баштине. 

          2.4. Вук је учествовао у пресудним историјским догађајима за 

васкрс српске државе – у Првом и Другом српском устанку. Био је 

пажљив храничар историјских збивања и оставио вјерна 

свједочанства о Првој и другој години српског војевања на дахије, о 
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Житију Хајдук-Вељка Петровића, о Правитељствујушћем совјету 

сербском, о Црној Гори и Црногорцима. 

           3.1. Оно што Срби нису урадили стољећима, Вук је урадио за 

један обичан људски живот. Његовом дјелу су се давили највећи 

европски пјесници тога времена Пушкин, Гете, Иго. Одликовали су 

га руски и аустријски цар, пруски краљ и црногорски кнез. Примљен 

је за члана највећих европских академија наука у Петрограду, Бечу и 

Берлину. У Србији је Вук извојевао коначну побједу 1847. године када 

су на чистом народном језику објављене  Песме Бранка Радичевића, 

Горски вијенац Петра Петровића Његоша, превод Новог завјета 

Вука Караџића и научна расправа Рат за српски језик и правопис 

Ђуре Даничића. Ипак, тек 1868. године, 4 године послије Вукове 

смрти, његов је правопис званично прихваћен у Србији. Истинско 

признање у својој земљи доживио је 12. 10. 1897. године када су 

његове кости, 33 године послије смрти, пренесене из Беча и 

сахрањене у порти Саборне цркве у Београду поред Доситеја 

Обрадовића. Данас скоро сваки српски град има улицу, библиотеку  

или школу које се зову Вуковим именом или све то заједно. 

 

  Докажи да је тачна мисао исказана у стиху Петра Прерадовића 

„У језику смо све што јесмо“ 

                   У језику смо све што јесмо 
План расправе: 

 1. Увод – хипотеза (претпоставка)  

     1.1. У језику је записан генетски код појединца и народа  

2. Главни дио – анализа (тезе – докази) 
    2.1. У језику је наша тапија на нашу земљу, биљке, животиње 

    2.2. У језику је садржано наше материјално и духовно наслеђе 

    2.3. Језик нас открива ко смо и какви смо  

3. Завршни дио – синтеза (закључак) 

    3.1. Језиком се граде мостови међу људима и народима  

              1.1. У језику се огледа наше срце и душа, мисли и поруке. Из 

њега теку наше жеље и наде, чежње и снови. Он крвари наше боли и 

немире, стрепње и слутње. У њему се огледа и оно што је оку 

невидљиво, уху нечујно. По њему се препознајемо ко смо и какви смо, 

какви смо људи и јунаци. Он је наша једина права лична карта са 
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уписаним генетским кодом. У њему је свако само свој, али се по њему 

препознају и најдаљи преци и најближе комшије. 

          2.1. По језику се препознају наше планине и поља, ријеке и језера, 

њиве и ливаде, воћњаци и виногради. Име им  је наша тапија која 

казује чији су били и чији ће остати на вијек вјекова. Да су нечији 

друго, другачије би се звали и Београд, и Бања Лука, и Подгорица, и  

Косово, и Нови Сад, и Зеленгора... Ништа сигурније од језика не 

означава простор и границе једног народа. Он нам непогрешиво 

показује путеве којима смо долазили и одлазили, гдје су нам селишта 

и станишта. Језик нам чува имена свих травки и цвјетова, сваког 

жбуна и дрвета, свих наших сорти житарица, поврћа и воћа, 

пасмина живине и животиња које смо узгајали... њихове особине, боје 

и звукове... По њима се у свијету географије, ботанике и зоологије све 

те врсте приписују нама. 

          2.2. У језику је сачувано све што смо ми градили и разграђивали, 

што смо откривали и стварали, али и оно што смо посуђивали од 

других и ми њима даривали. Он јасно распознаје ко нам је у кућу 

долазио и шта нам је на дар доносио, и коме смо ми и са каквим 

поклонима ишли. Непогрешиво он зна шта је наше, а шта туђе. У 

њему је отисак не само наше ријечи и мисли, него и корака и руку. У 

њему су наша оруђа и оружја, куће и намјештај, обућа и одјећа, јела и 

пића. Он чува наше пјесме и приче, молитве и клетве, вјеровања и 

враџбине... У њега је  стало не само све оно што је било, него и оно 

шта ће бити. 

          2.3. Можемо пожељети да будемо неко други, већи и значајнији, 

моћнији и богатији, али нас језик увијек открива као отисак прста, а 

можда он и јест отисак божијег прста у нама самима да би нас 

Свевишњи  разликовао међу људима и народима. Можемо се звати 

Бубуанцима, Вавауанцима, Папауанцима... а језик бубуанским, 

вавауанским, папауанским... али нас његова гласовна структура и 

логика комбинације језичких знакова непогрешиво, као ДНК анализа,  

откривају ко смо и какви смо -  „ако лаже коза, не лаже рог“. У том 

бјежању од језика ( од коријена, од поријекла, од предака, од 

истине...) изгледамо трагикомично као славуј са перјем и гласом 

швраке. 
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          3.1. Због тога је први и основни задатак свих нас да чувамо, 

истражујемо и развијамо светињу језика, да се њим бранимо од 

заборава и ништавила, од уображености и помодарства, од 

фалсификата и подвала. Само тако ћемо опстати и остати оно 

што од искона јесмо, а не неки Бубуанци, Ваваунаци, Папауанци... . 

далеко им лијепа кућа и срећан им избор, а далеко је то, далеко од 

среће, а ми ћемо и даље учећи, развијајући језик, чувајући га од 

помодарства, чувати и саме себе и свој извор и олакшати себи 

прецизно изражавање и тиме успостављање мостова 

споразумијевања и разумијевања са другим и другачијим -  јер ако на 

свом језику не знамо да јасно и тачно кажемо запажања, осјећања и 

мисли, то нећемо моћи пренијети ни својима и туђима и од мостова 

међу људима и народима неће бити ништа, напротив, мјесто њих 

ћемо добити неспоразуме и конфликте. 

Задаци за самосталан рад:  
Изабери једну од понуђених тема – теза, прикупи доказе, потом их 

распореди у план расправе и напиши расправу! 

Теме: а) Испеци па реци 

           б) Што можеш урадити данас, не остављај за сутра 

           в) Сложна браћа нове дворе граде, а несложна и старе    

               разграђују 

 

Анализа (интерпретација, приказ) лирског, епског и 

сценског дјела - VIII разред 

       Елегија која слави љепоту живљења 
         (Бранко Радичевић: Кад млидијах умрети) 

План анализе, интерпретације, приказа: 

1. Увод – писац и дјело 

1.1. Бранко Радичевић – пјесник младости и радости 

2.  Главни дио – структура дјела (анализа) 

2.1. Тема и идеја:Опраштај од живота и пјесама  

2.2.Мотиви: 

      2.2.1. Боловање 

      2.2.2. Опроштај од живота 

      2.2.3. Опроштај од пјесама 

2.3. Осјећања и угођај: Преплитање радости и бола  
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2.4. Пјеснички језик: Градација поређења и хипербола  

2.5. Ритам: Складна мелодија елегије  

3 .Завршни дио – општи суд, закључак (синтеза) 

3.1. Елегија која слави љепоту живота и стварања  

          1.1. Бранко Радичевић је први српски пјесник који 

слиједи Вукову реформу књижевног језика и пјева на чистом 

народном језику пратећи развојни пут наше народне лирике. 

Пјевао је о љепоти младости и радости живљења. Испјевао 

је најпрољећније пјесме српског језика.  

          2.1. Радичевић је умро веома млад, у двадесет деветој 

години живота. Пјесма Кад млидијах умрети је његов 

опроштај од радости живљења и љепоте стварања. То је 

болан растанак од живота и пјесама човјека који их је 

неизмјерно волио и славио стихом. 

          2.2. У уводном мотиву је слика пјесниковог боловања, у 

средишњем његов опроштај од живота, а у завршном од 

пјесама. Све их повезује снажан контраст између љепоте и 

радости живљења и стварања  на једној и бола због близине 

смрти на другој страни. 

          2.2.1. Боловање пјесника прати умирање у природи- 

лисје жути и пада. Болест осваја све више и више: глава 

клону, лице потавнило, тијело ломно и измождено, клеца 

кољено... Градација се завршава болним сазнањем „ Дође доба 

да идем у гроба.“  

          2.2.2. Опроштај од живота почиње са његовим 

поређењима са сном, зором, даном, рајем. Потом су у 

градацију сложене све чари живота: сунце, гром, олуја, 

славуј, ријека, извор. На крају ове химне животу је болан 

уздах „ Мог живота вир је на увиру.“ 

          2.2.3. Најтежи је опроштај од пјесама. Њих пјесник  

упоређује са дјецом коју је хтио у дугу обући, звијездама 

накитити и сунчаним зрацима обасјати. Све ове хиперболе 

сложене у градацију нестају у контрасту да пјесме отац у 

траљама оставља. 

          2.3. Све мотиве повезује контраст између љепоте 

живљења и стварања и дубоке боли због смрти која 
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неминовно долази. Радост живљења исказана је заносно и 

полетно, а бол због смрти само по једним стихом на крају 

пјесничке слике. Преплитање радости и бола и једном и 

другом даје већу дубину и снагу. 

          2.4. Љепота живљења и стварања сликовито је 

изражена поређењима и хиперболама која су сложене у 

градације. Све оне завршавају снажним контрастима 

исказаним у само по једном стиху: „ Дође доба да идем у 

гроба.“ „ Мог живота вир је на увиру!“ „ У траљама отац 

вас оставља.“ Цијела пјесма је пјесниково директно обраћање 

животу и поезији, дубок, искрен и болан разговор и растанак 

са њима.  

          2.5. Бранко Радичевић је пажљиво и дуго радио на овој 

пјесми. У првој верзији пјесма је имала 156 стихова, а у 

коначној само 31, зато сваки стих носи дубоку емоцију и 

снажну поруку.  Пјесма је испјевана у десетерцу са цезуром 

послије четвртог слога и парном женском римом. То јој даје 

складну мелодију елегије, а честа набрајања и понављања 

(само збогом се понавља четири пута) убрзавају ритам и 

појачавају снагу и дубину осјећања. 

          3.1. Пјесма Кад млидијах умрети је елегија, али елегија 

која слави љепоту живљења и стварања. Живот је лијеп, 

поручује пјесник, зато је растанак са њим тежак и болан. 

Овакву елегију могао је да напише само неко ко је силно волио 

живот и пјесму. 

Задаци за самосталан рад: 

          1. Провјери своје знање о лирском дјелу, његовој 

структури и појединим структуралним елементима!  
             2. Изабери једну лирску пјесму из читанке, 

пажљиво је прочитај, потом анализирај по њеним 

структуралним елементима, направи план 

интерпретације и напиши састав! Нека ти као примјер 

послужи анализа пјесме Кад млидијах умрети, али не 

заборави да је свако умјетничко дјело специфично и да 

такав мора бити и приказ! 
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   Прича о људској упорности и солидарности 
                             (Перл Бак: Велики талас) 

            План анализе, интерпретације, приказа:  

1. Увод – писац и дјело 

1.1. Перл Бак (1892 – 1973) амерички писац о животу људи     

       Далеког истока 

2.  Главни дио – структура дјела (анализа) 

     2.1. Тема и идеја: Тежак живот јапанских сељака и рибара      

             у сталној опасности од  непредвидивог океана    

             јача њихову солидарност и издржљивост.  

      2.2. Фабула: Кино и Џијо проводе безбрижно дјетињство  

    све док велики талас не однесе Џију породицу и дом.     

    Кинова породица помаже дјечаку да савлада бол па он     

    поново подиже  кућу на обали и формира породицу.  

  2.3.Ликови: Јапанци – чврсти, издржљиви, упорни и     

       солидарни  у борби са природним стихијама. 

       2.4. Статични мотиви: Слика три животне средине –    

               рибарско насеље на обали, сеоце на бријегу, дворац на  

              острву.  

          2.5.Пјеснички језик: Сликовит у приказу пејзажа,  

                емоционалан у опису преживљавања, рефлексиван у      

               дијалозима. 

3 .Завршни дио – општи суд, закључак (синтеза) 

    3.1. “Живјети у опасности значи бити свјестан колико је    

    живот лијеп.“ 

             1.1. Перл Бак (1892 – 1973) је америчка књижевница 

која је значајан дио живота провела путујући са оцем 

мисионарем по земљама Далеког истока, највише по Кини и 

Јапану. Своја запажања, искуства и сазнања о начину живота 

људи на овоме простору претакала је у приповијетке и романе 

из којих су читаоци широм свијета први пут упознавали начин 

живота, културу, традицију, обичаје и карактер људи овог 

поднебља. 

            2.1. У приповијеци Велики талас приказан је тежак 

живот јапанских сељака на неплодној вулканској земљи и 

рибара на обали океана који пријети непредвидивим ерупцијама 
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вулкана, земљотресима и великим таласима. У борби са 

неплодном земљом и ћудљивим океаном рађа се снажно 

пријатељство и солидарност међу људима и одлучност да 

истрају у суровој борби са окрутном природом и побиједе је. 

          2.2. Кино, син пољопривредника на малом посједу, и Џијо, 

син сиромашног рибара, проводе дјетињство у дружењу и игри. 

Свјесни су тешког живота њихових очева и сталне опасности 

од земљотреса и вулкана, али не дозвољавају да им то ускрати 

радост игре и дружења. Једног дана вулкан под океаном је 

подигао велики талас и за трен ока однио цијело рибарско сеоце 

на обали. Под таласима је нестала и Џијова кућа и цијела 

породица, а он је остао изгубљен и сам. Да преболи страшну 

трагедију, помаже му љубављу и пажњом Кинова породица. 

Дјечак је из дана у дан јачао. Одбио је понуду старог господина 

да живи у сигурности и изобиљу његовог дворца на острву и 

позив Кинових родитеља да постане члан њихове породице и 

живи у сигурности на бријегу. Оженио се Киновом сестром 

Сетсу и поново саградио кућу на обали да настави живот и 

борбу својих предака. 

          2.3. Свијет јапанских сељака и рибара је свијет 

сиромашних, али вриједних и упорних људи. Сурова природа их 

није огрубјела, него, напротив, направила од њих добродушне и 

међусобно солидарне људе. Животна искушења их јачају, чине 

чвршћим, издржљивијим, упорнијим и солидарнијим. Ни 

природне стихије, ни личне трагедије не могу их сломити да 

клону духом, да малаксају, да огњишта својих предака напусте 

и наставе живот у сигурном. Међусобно разумијевање и 

солидарност, али првенствено природна виталност им 

омогућује да побиједе стихију и смрт. Ови једноставни и 

ћутљиви људи освајају својом издржљивошћу и упорношћу.  

          2.4. Велики талас је драматична прича о људским 

судбинама, али и упечатљива слика три животне средине – 

рибарско сеоце на обали океана, пољопривредно сеоце на бријегу 

изнад обале и раскошни замак на острву. Океан је величанствен 

у својој тајанственој љепоти, али страшан и немилосрдан у 

свом бијесу. Он је стална опасност за живот на његовој обали, 
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али и велики изазов за оне најхрабрије и најупорније. 

Пољопривредно сеоце се смјестило на сигурном бријегу изнад 

океана. Оскудна земља тражи много труда и зноја, али је зато 

задовољство њеним плодовима веће. Дворац на острву нуди 

сигуран живот у миру и раскоши, али му недостаје искушење 

опасности, оно што живот чини узбудљивијим и јача човјека.  

          2.5. Догађаји су испричани драматично и динамично. Све 

се догађа брзо, изненада и неочекивано и снажно се одражава у 

души дјечака. Амбијент је приказан сликовито и упечатљиво. 

Посебно су сугестивне слике раскошне љепоте и снаге океана на 

једној и мира и љепоте сигурности живота у дворцу старог 

господина на острву на другој страни. Дијалози су шкрти, али 

свака ријеч у њима открива дубоке животне истине. Тако 

Кинов отац мудрим савјетима не открива Џију истину о смислу 

живота, већ га води да он то сам открије.  

          3.1. Велики талас нам свједочи древну истину „да је 

живот јачи од смрти“ и да га треба уживати не плашећи се 

смрти. „Живјети у опасности значи бити свјестан колико је 

живот лијеп“, основна је порука ове топле, дубоко хумане приче 

о људској упорности, издржљивости, солидарности и љубави. 

 

Задаци за самосталан рад: 

          1. Провјери своје знање о епском дјелу, његовој 

структури и појединим структуралним елементима!  
             2. Изабери једну приповијетку  из читанке, 

пажљиво је прочитај, потом анализирај по њеним 

структуралним елементима, направи план 

интерпретације и напиши састав! Нека ти као примјер 

послужи анализа Великог таласа, али не заборави да је 

свако умјетничко дјело специфично и да такав мора бити 

и приказ! 
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    Друштвена комедија као породична драма  
          (Бранислав Нушић: Народни посланик) 

  План анализе (интерпретације, приказа): 

1. Увод – драмски текст 

    1.1. Бранислав Нушић: Народни посланик – Све за власт,   

            власт ни за шта  

2. Главни дио – структура позоришне представе        

     (анализа)  

     2.1.Режија: Комедија као тргикомедија и психолошка      

          драма  

     2.2.Глума: Акценат на психолошкој карактеризацији  

          ликова 

     2.3.Сценографија: Породични дом као поприште  

          политичке борбе  

      2.4. Костимографија: Костими у складу са друштвеним  

           амбицијама ликова  

      2.5.Музика: Вашарска музика уз тобожњу грађанску    

            класу 

3. Завршни дио – општи суд, закључак (синтеза) 

    3.1. Друштвена комедија као породична драма  

          1.1. Народни посланик Бранислава Нушића је слика борбе 

за власт која доноси углед, моћ и новац, зато је борба за њу 

безобзирна и безочна. Заборављају се све светиње и етичке 

норме, иде се преко властитих могућности и способности, 

жртвују се породични мир и хармонија – све за власт, а власт 

ни за шта. На тој опсесији и нескладу између могућности и 

жеља Нушић је изградио комични свијет српске паланке.  

          2.1. Режисер Славенко Салетовић је на сцену 

Југословенског драмског позоришта Народног посланика 

поставио као трагикомедију која је ближе психолошкој драми 

него комедији. Успјех на изборима представљен је као 

рјешавање хамлетовске дилеме бити или не бити. Динамику 

драмске радње не чини брзина смјењивања догађаја, већ 

унутрашња грозница којом се догађаји прате. Истинска драма 

није у спољашњем конфликту ликова већ у сукобу између 
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њихових жеља и амбиција на једној и стварних могућности и 

способности на другој страни. Тај психолошки конфликт прате 

кратки и динамични дијалози у коме саговорник често упада у 

недовршену реченицу, али ипак оставља јасну мисао 

претходника. Тако је Салетовић успио да избјегне замку да 

Народног посланика сведе само на комедију за увесаљавање 

публике. 

           2.2. Глумачку екипу предводе као политички противници 

(иначе будући пунац и зет) Александар Берчек у улози трговца 

Јеврема Прокића, владин кандидат на изборима, и Миленко 

Заблаћански у улози адвоката Ивковића, кандидат опозиције. 

Берчек је ушао у душу Јевремову, у његову страст за влашћу 

која га је цијелог опчинила и он сав стрепи као у грозници.  

Спетљан је и смушен,али одлучан да постане народни посланик, 

иако честито не може саставити ни двије реченице 

политичког говора. За њега власт није одговорност, већ израз 

моћи, моћи да раскрчиш и подијелиш политичким присталицама 

цијелу Шумадију, крчмиш државну земљу како хоћеш, 

ослобађаш затворенике према личном интересу... Осим што 

изазива осуду и подсмијех, он код публике буди и неку врсту  

сажаљења. Око Берчека се окупљају њему слични – они којима 

је власт само сласт, за које политика нема везе са истином, за 

које се народно повјерење на кантар купује, а обећања ништа 

не коштају. Ту филозофију најдоследније заступа Владимир 

Јевтовић у улози Срете Нумере, затим Милан Богуновић и 

Катица Жели у улогама Спире и Спиринице. Насупрот њима 

опозиционари дјелују часније, принципијелније и одлучније, 

позивају се на лично достојанство и част, али ни њима лажна 

обећања и уцјене нису страни, тако да ће политички 

противници  све више личити једни на друге.  

          2.3. Сав жар политичке борбе одвија се у двије собе исте 

куће. Тако се породица нашла у самом средишту политичког 

надметања. Сценограф Слободан Рундо вјешто, лако и брзо 

дневни боравак породичне куће трансформише час у 

канцаларију за повјерљиве разговоре, час у изборни штаб, а час 

опет у скупштинску салу у којој се импровизује жестока 
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дебата са увредама, псовкама и тучњавом. У сљедећој 

просторији је противнички изборни штаб што отвара 

могућности праћења, прислушкивања и крађе политичких 

говора. Сцена је омогућила да се сва политичка борба и изборна 

кампања смјести у породично гнијездо, а њихов спољашњи ехо 

само да се чује са улице кроз отворене прозоре. Тако се 

политички живот паланке рефлектује у породици као у 

огледалу. 

          2.4. Костимограф Хајдана Булајић је униформисала 

ликове у складу са њиховим политичким жељама и амбицијама 

да изгледају озбиљно и достојанствено, да буду уважавани и 

поштовани, да припадају грађанском друштву и да се и одјећом 

разликују од обичног свијета. Даме су у дугим елегантним 

хаљинама, бијелим рукавицама и са беспрекорним фризурама. 

Господа су обавезно у одијелима са прслуцима, бијелим 

кошуљама и оковратницима на њима и обавезно са шеширом 

као статусним симболом. Тако униформисани личе једни на 

друге као јаје јајету и не може се разазнати у чему је међу 

њима људска и политичка разлика. 

           2.5. Музику је бирао Владимир Јанковић. Њен посебан 

ефекат је на почетку и крају представе када као на вашару 

најављује почетак изборне кампање и на крају тријумф 

опозиције. Ничег грађанског нема у тој музици чиме се сугерише 

извјештаченост такозване грађанске класе у паланци и њено 

вашарско поријекло и упућује на њене суштинске 

карактеролошке особине. 

          3.1. Чудна је стваралачка моћ младог Бранислава Нушића 

да са само деветнаест година трансформише сложени 

механизам друштвених односа у једној држави на односе у 

породици као основној ћелији друштва. Ту његову идеју 

мајсторски је реализовала екипа Југословенског драмског 

позоришта претварајући друштвену комедију у породичну 

помало психолошку драму при чему највеће заслуге припадају 

режисеру Славенку Салетовићу и носиоцу главне улоге 

Александру Берчеку.  
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Вјежбе:   1. Провјери своје знање о појединим структуралним 

елементима сценског дјела! 

            2. Потруди се да погледаш једну позоришну представу, 

пажљиво је анализирај по   њеним структуралним елементима, 

направи план интерпретације и напиши састав! Нека ти као 

примјер послужи ова анализа сценског дјела, али не заборави да 

је свако умјетничко дјело специфично и да такав мора бити и  

приказ! 
                    

    Анализа (интерпретација, приказ) збирки лирских 

пјесама, приповиједака и филма -  IX  разред 

 

      Чаролије живљења, вољења и стварања  
        (Десанка Максимовић: На шеснаести рођендан) 

 

План приказа збирке пјесама:   
1. Увод – писац и дјело  

    1.1. Десанка Максимовић – најзначајнија српска пјесникиња  

         20. вијека  

2. Главни дио – структура збирке пјесама (анализа) 
      2.1.Тематика: Природа и љубав, човјек и завичају, пјесник  

             и пјесма 

2.2.Мотиви: Природа, љубав, човјек, завичај, пјесник и    

       пјесма  

2.3.Осјећања:  Љубав – дјечије искрена, дјевојачки топла и  

      мајчински брижна   

2.4. Пјеснички језик: Непосредан, сликовит и емоционалан  

2.5. Ритам: Хармонија слике, емоције и ритма 

3. Завршни дио: општи суд и доживљај збирке пјесама    

     (синтеза) 

3.1. Хуманистички доживљај свијета 

          1.1. Десанка Максимовић је најзначајнија српска пјесникиња 

двадесетог вијека. Писала је пјесме, приповијетке, путописе и 

романе и за дјецу и за одрасле. Њено умјетничко дјело је дневник 

њеног срца и исповијест њене душе па је Десанка првенствено 

лирска пјесникиња. 
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          2.1. Извори Десанкине поезије су природа, љубав, човјек, 

завичај, пјесник и пјесма. Све се то међусобно преплиће и слива у 

једну недјељиву лирску цјелину. Тако љубави нема без пејзажа, 

човјека без завичаја, пјесме без пјесника. Због тога је већину њених 

пјесама тешко жанровски разврстати на дескриптивне, љубавне, 

социјалне, родољубиве, интимистичке и рефлексивна јер иста пјесма 

може да припада у више лирских врста. Све њих у јединствену 

цјелину повезује искреност, дубина, снага и топлота љубави која се 

излива из срца пјесникиње и прелива све о чему пјева. 

          2.2. Природа је оку љепота, а срцу радост. То је од искона 

човјеков истински дом. Зато нас пјесникиња позива у шуме, на 

планине, међу сребрене плесачице јеле, на покошене ливаде. Пејзаж  

је стање човјекове душе, одраз његове радости или туге, чежње или 

сјете. У њему човјек налази и љепоту и утјеху, мјесто за самовање и 

туговање, али и амбијент из кога црпи надахнуће и снагу. Ствари у 

природи постају онакве какав им боју даје наша душа. 

                  Природа и љубав у Десанкиним пјесмама су нераздвојне. 

Њен позив  љубави у пјесми На шеснаести рођендан је позив да 

„траву милујемо“, да „звезде бројимо“. Све Десанкине љубави су 

искрене, топле и  чисте саткане од њежних нити предосјећања, 

стрепњи, слутњи, чежњи и нада. Годинама у њене стихове ушла је и 

нека тиха туга и сјета за прохујалим временима, за дјетињством и 

младошћу, за изневјереним љубавима. 

                     Човјек у Десанкиној пјесми  је сељак из   њене  

Бранковине близу Ваљева. То су њени сељаци са брдовитог Балкана, 

потомци богумила и путници треће класе. То су људи великог срца и 

широке руке. Живе тешко, али чврсто и поносно. Све се може 

изгубити и дати осим части и образа. Ти неписмени људи који 

говоре чистим Вуковим језиком у коме се свака ријеч од срца откида 

и без мудрих књига знају шта је људскост и поштење, како чувати 

ближњег свог и отаџбину. 

                     Завичај човјека обликује као личност и прати га цијелог 

живота ма куда ходио. Тако је Бранковина пратила у стопу Десанку 

на свим њеним путовањима по нашим градовима и свјетским 

метрополама. Облици, боје, звукови и мириси из завичаја су испунили 

њене стихове. Завичајне њиве, ливаде и воћњаци, извори, чесме и 
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потоци, јаруге, брежуљци и шуме, биље и животиње се оглашавају 

радошћу, ведрином и љубављу. 

                     Десанкин завичај се постепено шири  у отаџбину и то 

првенствено домовину сељака јер она почива на њиховом труду, 

љубави и жртви. У тој земљи ни једна жртва за њу и слободу није 

ни тешка ни велика. Ту и дјеца знају како се живи и умире за 

отаџбину. Жао је пјесникињи човјека који страда за отаџбину и 

слободу, али никога, ни своје најрођеније, не би склонила из борбе за 

њу. Пјесме Крвава бајка и на Гробу стрељаних ђака постале су 

највећи и најљепши споменик ђацима стријељаним у Крагујевцу 

1941. године. 

                    И пјесма и пјесник су чести мотиви Десанкиног пјевања. 

Пјесници су посебан сој људи. То су људи вјечно запитани и зачуђени 

пред тајном природе и чаролијом живота. Они имају душе и срца за 

све и свакога. Они вјерују „у пролеће љубави, небеса љепоте, душу 

дуге… у болове који се зорама лече, у безазленост људи, змија и 

звери, у невиност првих грехова…“ Само из тих вјеровања може се 

родити пјесма искрена и велика. 

          2.3. Десанка има срца да га може „поклањати свима“ и да га 

опет доста остане њој. Срце је једина ствара која што се више 

поклања и дијели постаје све већа. Пјесникиња тугује са зрикавцима 

за покошеним травама, болује над свеском умрлог ђака, на гробу 

стријељаних ђака, на војничким гробљима… Цијело њено пјевање је 

љубав дјечије чиста, дјевојачки устрептала, мајчински брижна, 

старачки сјетна. То је цијела скала осјећања сливена у чаролију 

дугиних боја. 

          2.4. Та чаролија је исказана непосредно, директним обраћањем 

читаоцу дубоко „из срца, не са листа“ чистим народним језиком 

који разумију и „под Дурмитором, Романијом и Јастрепцем“, 

Вуковим језиком, језиком који је истовремено и слика, и емоција, и 

мисао, и музика. То су „речи што као жеравица прже“, од којих 

„зуби трну“, што  „замиришу на траву са пашњака“, то су „речи 

чобана, свињара и ковача.“ Тако је Десанка у пјесми Вуков утук 

дефинисала и Вуков и свој пјеснички језик.  

          2.5. Пјесничку слику и осјећање прати складан ритам као тиха 

музика ријечи. Такав ритам пјесникиња остварује избором ријечи 
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које су музика саме по себи, складним распоредом пауза у слободном 

стиху, природним, чистим и неусиљеним римама. Само спојем слике, 

емоције и музике настаје истинска поезија, а ту чаролију стварања 

имају само истински велики пјесници, пјесници по рођењу. 

          3.1. Десанкина поезија нас опомиње да свијету и човјеку 

приступамо отворене душе и срца, да срце поклањамо свима, да су 

љепота и љубав свуда око нас само их треба знати препознати. С 

њеном пјесмом постајемо богатији за цијели један свемир љепоте и 

љубави. Уз њену поезију улазимо у смисао чаролије живљења, 

вољења и стварања. С Десанком смо увијек на путу истинског 

хуманизма. 

            Задаци за самосталан рад: 

          1. Провјери своје знање о лирском дјелу, његовој 

структури и појединим структуралним елементима!  

             2. Пажљиво прочитај избор из Савремене српске поезије 

Босне и Херцеговине, потом анализирај избор, направи план 

интерпретације и напиши састав! Нека ти као примјер 

послужи анализа збирке пјесама На шеснаести рођендан, 

али не заборави да је свако умјетничко дјело специфично и 

да такав мора бити и приказ!  

 

        Свијет сиромашног босанског дјетињства   
                         (Иво Андрић: Приповетке за децу)  
        План приказа збирке приповиједака:  

1. Увод – писац и дјело  

    1.1.  Иво Андрић – приповједач о историји Босне, наравима и    

            судбинама њених људи  

2. Главни дио – структура збирке приповиједака (анализа) 

      2.1. Тема и идеја: Сиромашно дјетињство сарајевских дјечака    

              између два рата – њихове патње и снови  

      2.2.Фабула: Обичан догађај који у души дјетета добија  

   драматику и судбинске размјере 

2.3.Ликови: Дјечаци који наносе и који трпе бол, неправде и  

    Увреде  

3.4. Статични мотиви: Описи дјечијих преживљавања, 

њихових      



118 

 

     страхова и снова, разочарења и жеља 

     2.5. Пјеснички језик: Причање смирено, убједљиво и непосредно 

3. Завршни дио: општи суд и доживљај збирке приповиједака    

     (синтеза) 

     3.1. Пишчево и наше дјетињство 

          1.1. Иво Андрић (1892 – 1975) је рођен у Травнику, дјетињство 

провео у Вишеграду, а школовао се у Сарајеву. Тако је рано упознао 

цијелу Босну (и западну, и источну, и централну) да би је касније 

насликао у својим приповијеткама и посебно романима Травничка 

хроника, На Дрини ћуприја и Омер-паша Латас) – њене крајеве, 

њихову  историју и људе - њихове нарави и судбине. 

          2.1. Андрићеве Приповијетке о деци су пишчево свједочење о 

дјетињству у Босни између два свјетска рата. Оно протиче у 

сиромаштву између строгих родитеља (Прозор) и још строжијих 

учитеља (Књига). Сиромаштво, строгост васпитања и 

препуштеност дјеце саме себи произвела су често окрутност у 

њиховом понашању и игри (Дјеца, Кула, Прозор) која оставља 

посљедице и ожиљке на души дјетета које касније носи цијели 

живот. Но, ти сиромашни дјечаци из сарајевске чаршије знали су да 

сањају нови свијет, праведнији и љепши, свијет који открива књига и 

слика у Панорами.  Приповијетка Мост на Жепи припада другом 

тематском кругу – пишчевој опсједнутости љепотом мостова и 

тајанствености њихових неимара и задужбинара (везир Јусуф „У 

ћутању је спас.“) 

          2.2. Све Андрићеве приповијетке се своде на један само наизглед 

обичан догађај: поцијепану књигу, разбијен прозор, посматрање слика 

у панорами, дјечију тучу или игру у напуштеној кули. Но, тај обичан 

догађај у дјечијој души добије судбинске размјере, прерасте у њихове 

море и страхове, усели се у њихове снове, остави трајне ожиљке на 

души. Фабула нема спољну драматику тока догађаја, већ се драма 

збива у дјечијој души. „Мали људи, које ми зовемо деца, имају своје 

велике болове и дуге патње…“ У те болове и патње приповиједач као 

одрастао и зрео човјек са богатим животним искуством покушава 

да проникне и да открије како су ти болови и патње утицали на 

формирање личности. 
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          2.3. Све Андрићеве дјечак могли би подијелити у двије групе – на 

оне који у својој души носе нешто окрутно, осветничко, рушилачко и 

на оне који трпе бол због неправде. Палика и Миле без икаквог повода 

и рационалног разлога окрутно нападају и немилосрдно туку јеврејске 

дјечаке на њихов празник (Деца), Ђорђе се спрема да казни дјевојчицу 

Смиљу само зато што је случајно, тражећи козу, наишла на дружину 

дјечака, Лазар грубо исмијава свога друга због његове љубави према 

сликама у панорами, Мишко без икаквог разлога тражи од друга да 

разбију прозор усамљеној баби Кокотовић… Откуд тој дјеци 

окрутност, пакост, злоба писац нам не објашњава, али нам зато као 

супротност приказује друге дјечаке који не одобравају њихове 

поступке и због тога што не одобравају и не прихватају окрутност, 

злобу и пакост трпе понижења и увреде. Дјечак приповједач приче 

Дјеца осуђен је на усамљеност јер није могао да туче недужног од 

страха избезумљеног јеврејског дјечака. Мишко је свом другу разбио 

прозор да би га казнио што није прихватио да усамљеној старици 

заједно полупају стакла. Дјечаци из прича Књига и Панорама остају 

усамљени јер нико не разумије, чак ни мајка, њихове љубави, снове и 

страхове. Ти дјечаци ће цијелог живота носити ожиљке дјетињства 

на души. „Целог века се после лечимо од тог детињства!“ каже 

Андрић. 

          2.4. Андрићу догађај није сам себи циљ већ повод да опише 

дјечија преживљавања, њихове страхове и снове, разочарења и жеље. 

Цијела прича Књига је саткана од дјечакових жеља и снова да уђе у 

свијет књиге, а затим од његових страхова на јави и у сну због 

оштећених корица књиге. Прича Панорама је цијели низ  слика о 

далеким и непознатим предјелима, градовима и људима у њима које 

дјечак и будан сања, а затим с годинама мијења и дограђује 

стварајући неки свој нови свијет. Цијело Андрићево приповиједање је 

једна велика панорама ликова и крајева. 

          2.5. Андрић и највеће дјечије драме казује смирено, убједљиво и 

непосредно. Такво казивање му омогућује ретростекција. Све догађаје 

из дјетињства приповиједа већ зрео човјек са велике временске 

дистанце која му даје могућност објективног суђења. Причање у 

првом лицу појачава истинитост и увјерљивост казаног. Писац има 

посебан смисао за уочавање детаља у изгледу лика којима открива 
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истинску снагу и дубину осјећања: „Уста му напола отворена, усне 

беле, очи без погледа, разливене као вода, без икаква израза више, и 

одавно избезумљене.“ 

          3.1.  Андрићево причање нам открива свијет сиромашног 

босанског дјетињства између два свјетска рата. То је пишчево али и 

наше дјетињство јер су страхови и разочарења, жеље и снови вјечни 

и исти различити су им само субјекти и поводи. Упознајуће пишчеве 

дјечаке, њихово вријеме, немире и неспокоје, лакше ћемо упознати 

себе и своје вријеме. Андрић то приповиједа управо о нама самима. 

Задаци за самосталан рад: 

          1. Провјери своје знање о епском дјелу, његовој структури 

и појединим структуралним елементима!  

             2. Пажљиво прочитај збирку приповиједака Младена 

Ољаче Син, потом анализирај избор, направи план 

интерпретације и напиши састав! Нека ти као примјер 

послужи анализа збирке Приповедака за децу Иве Андрића, али 

не заборави да је свако умјетничко дјело специфично и да такав 

мора бити и приказ!  

 

      Историјска драма српског народа 

               (Жика Митровић: Марш на Дрину) 
       План анализе (интерпретације, приказа): 

1. Увод – аутор и врста филма 

    1.1. Жика Митровић: Марш на Дрину – историјска драма  

         српског народа 

2.  Главни дио – структура филм (анализа) 

      2.1.Сценарио: Филмска прича о артиљеријској    

           батерији која представља Србију у малом 

      2.2.Режија: Спој индивидуалног и колективног, лирског и   

            епског 

      2.3.Глума: Акценат на психолошкој карактеризацији  

            ликова 

       2.4.Сценографија: Слика престоничке, монденске,  

             сељачке, планинске и дринске Србије на почетку  

             двадесетог вијека 

       2.5.Костимографија: Слика грађанске, сељачке и   
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            војничке Србије  

       2.6.Музика:Музичка матрица композиција Марш на  

             Дрину Станислава Биничког 

3. Завршни дио – општи суд, закључак (синтеза) 

    3.1. Слика Србије у 1914. години  

          1.1. Филм Жике Митровића Марш на Дрину у основи има 

историјски догађај из Првог свјетског рата – Битку на планини 

Цер у којој је српска војска извојевала прву побједу савезника 

над Силама осовине. Иако филм прати историјски ток ратних 

догађаја, он није ни само историјски ни само ратни – он је 

драма једног народа у борби за биолошки опстанак. И још више 

од тога – то је етика једног народа у тренуцима када се 

одлучује његова судбина као колектива.  

             2.1. Сценарио за филм су написали заједно Арсен Диклић 

и Жика Митровић. То је филмска прича о једној артиљеријској 

батерији од тренутка када црквена звона, штампа и плакати 

објаве мобилизацију, њеног окупљања и марша од Аранђеловца 

преко Лазаревца и Уба до планине Цер и ријеке Дрине. У 

батерији и око ње окупили су се професионални војници и 

ратници (од војвода и генерала, преко мајора и капетана до 

наредника и каплара), интелектуалци и трговци, коцкари и 

шверцери, сељаци и надничари – Србија у малом. Сви они носе 

од куће своје навике и нарави и велике и мале бриге, али су 

дубоко свјесни заједничког задатка и одговорности. Свако од 

њих је посебна прича, али и сви заједно су једна и јединствена. 

Зато филм и дјелује више као прича о људима и народу, а не о 

историји, ратовању и бици.    

          2.2. Режисер Жика Митровић је филмским средствима 

ту литерарну причу приказао као драматична збивања и на 

колективном и на индивидуалном плану. Колективне сцене 

великих војних колона, избјеглица, ратишта, битака, 

артиљеријских дејстава... снимане су у тоталу што им даје 

епску ширину и снагу. Индивидуалне сцене људских брига, 

страхова, стрепњи, нада, разочарења... приказане су гро планом 

чиме се открива дубина личног доживљаја, његова 

драматичност и лиричност. И углови снимања се користе да би 
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се истакао (жабља) или умањио (птичија перспектива) значај 

неког лика, објекта или предмета. Том динамичном промјеном 

филмских планова и углова снимања Митровић је показао не 

само да је добар познавалац филмског заната већ и колективног 

духа народа и индивидуалне психе човјека, тако да је тешко 

разликовати гдје се завршава индивидуално и лирско, а гдје 

почиње колективно и епско. 

            2.3. Глумачка екипа је спој сјајних индивидуалаца од 

којих је сваки изградио посебан и оргиналан лик, а сви заједно се 

одлично уклапају у колективни портрет народа који брани своју 

земљу, куће и огњишта. Најупечатљивији лик је Љуба Тадић у 

улози мајора Курсуле. То је стари прекаљени ратник, војник 

који воли домовину и живот, вино и жене, своје војнике и борбу, 

увијек спреман на духовиту досјетку и шалу, али динамичан и 

енергичан командант за кога не постоји команда -  напријед, 

него „За мном, братац!“ Александар Гаврић у улози командира 

артиљеријске батерије Бате Колета дјелује озбиљније и 

одговорније од мајора Курсуле, има више разумијевања за личне 

проблеме својих бораца, али у извршењу борбених задатак је 

чврст и непопустљив. У сликању српског војника посебна 

пажња се посвећује откривању дубине и ширине његове душе, 

тако Зоран Радмиловић тумачи лик добродушног швалера и 

коцкара, Бранислав Јеринић сељака који говори поетски монолог 

о киши и земљи, Прличко кувара који гледањем у карте сваком 

хоће да пронађе утјеху... Сви су они обични људи који воле 

живот, али носе и високу свијест о потреби жртвовања за 

одбрану отаџбине.  

          2.4. Сценограф Момир Денић је зналачки одабрао 

најупечатљивија мјеста на ратном путу артиљеријске 

батерије да би вјерно приказао простор ратних збивања и слику 

Србије из 1914. године. Нашла се ту и она престоничка 

београдска, и она монденска аренђеловачка, и она сељачка 

шумадијска, и она планинска церска, и она широко разљевена 

дринска Србија. Из сваке од њих изабрани су најтипичнији и 

најупечатљивији објекти за филмске сцене. Посебно су 

упечатљиве ратне слике планине Цер када нам се чини да цијела 
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планина грми, гори и дими се од силних експлозија, а човјек у 

таквом амбијенту нити је мали, нити изгубљен ни преплашен, 

већ, напротив, чврст и одлучан да издржи и побиједи.  

          2.5. Костимограф Данка Павловић је избором костима 

успјела да нам вјерно дочара слику Србије и оне грађанске, и оне 

сељачке, и посебно оне ратничке и војне. Посао је био веома 

сложен. Требало је урадити велики број различитих костима и 

да они стилски припадају тачно одређеном друштвеном 

сталежу – требало је у различитости обезбиједити сличност и 

јединство. То јединство различитости манифестује се у свим 

сегментима филма као основна порука.  

           2.6. Основна музичка матрица филма је композиција  

Марш на Дрину Станислава Биначког настала још 1914. године.  

Осим одмјерености и чврстине ритма корачнице ова 

композиција носи у себи и неки понос и бол истовремено.  

Музичку адаптацију ове композиције за потребе праћења 

појединих сегмената филма урадио је Василије Мокрањац.  

          3.1. Филм Марш на Дрину Жике Митровића је најљепши 

примјер како сувопарне историјске чињенице и подаци на филму 

и у литератури постају живот, како добијају неки дубљи и 

шири значај, како попримају људски смисао и душу. Из филма 

нам одједном изрони цјеловита слика Србије из 1914. године, 

Србије са свим њеним бригама и надама, чврстином и поносом, 

одлучношћу и храброшћу, изрони нам слика Србије на коју смо и 

данас силно поносни и којом ће се поносити генерације и 

генерације послије нас. Таквој слици није допринијела само 

објективна историјска истина, већ и она много суптилнија 

истина коју је открила литература и у великој мјери и филм 

Марш на Дрину.  

Вјежбе: 
            1. Провјери своје знање о филму, његовој унутрашњој и 

спољашњој структури, појединим структуралним елементима 

(посебно о режији и филмским средствима изражавања), 

ауторима и етапама настанка филма и врстама филмова.  

             2. Изабери један филм, пажљиво га гледај, потом 

анализирај по његовим структуралним елементима, направи 
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план интерпретације и напиши састав! Нека ти као примјер 

послужи анализа филма Марш на Дрину, али не заборави да је 

свако умјетничко дјело специфично и да такав мора бити и 

приказ! 

             6. ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА 
 

          Пословна комуникација је размјена информација у циљу 

рјешавања неких животних, пословних или друштвених проблема. 

          Облици пословне комуникације су: писмо, молба или 

жалба, записник, потврда, признаница, телеграм... 

                                     а) Писмо  
          Писмо према аутору може бити индивидуално (пише га 

појединац појединцу или појединац колективу) и колективно (пише 

га колектив појединцу или колективу), а према садржају приватно 

(интимно, субјективно, емоционално) и пословно (службено, 

објективно, званично). 

          Композицију писама обично чине: 

1. мјесто и датум писања, 

2. обраћање ономе коме се писмо пише, 

3. садржај писма – информације и захтјеви и 

4. поздрав и потпис, а 

5. на коверти адреса примаоца - адресат (на предњој страни)    

    и онога ко шаље - адресант  (на задњој страни)  

 

     Индивидуално, приватно писмо - VI разред 
 

                                           Модрича, 1. октобар 2011. године 

 

                                      Драги Горане, 

          Скоро сваки дан се сјетим нашег дружења у Херцег Новом. 

Чудно је како сунце, море и купање дању, а мјесечина, шетња и 

музика ноћу односе умор и враћају снагу и радост живљења. 

Енергија прикупљена на мору даје ми снаге за успјешан почетак у 

новој школској години.  

           Сада је у Модричи Михољско љето, најљепши дио године. 

Вријеме је пријатно свјеже и сунчано, дрвореди и паркови су 
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обучени у најраскошније боје, а улице увече препуне шетача. Сваки 

слободан тренутак користимо за дружење у природи и игру. 

           Друговима често причам о теби и твојим Карловцима, 

показујем им наше фотографије и разгледнице из твог града. Сви 

би те радо упознали. Надам се да ће ти родитељи дозволити да 

ускоро дођеш код мене па да упознаш моје другаре, видиш наш град, 

ријеку Босну, Добор кулу и планину Требаву. 

           Шаљем ти фотографију мога одјељења и неколико 

разледница из Модриче. Наравно, онај најљепи на слици сам ја, а 

прву дјевојчицу у другом реду немој много загледати! (Шалим се!) 

              Много те воли и поздравља твој Модричанин 

                                                  Ведран Станић 

 

                      Адресат – на предњој страни коверте 

                                      Горан Радић 

                             21205 Сремски Карловци 

                          улица Бранка Радичевића 5/4 

                                  Република Србија 

 

                    Адресант – на полеђини коверте 

                                      Ведран Станић 

                                    74480 Модрича 

                           улица Милоша Црњанског 15 

                                    Република Српска  

                                  Босна и Херцеговина 

 

 

         Колективно, пословно писмо VII разред 
 

                              Сремски Карловци, 15. октобар 2011. године 

 

                                Драги другари из Модриче, 

          Ми смо ученици седмог један разреда Основне школе „Бранко 

Радичевић“ из Сремских Карловаца. Наш другар из разреда Горан 

Радић сваки нам дан прича о вашем Ведрану Станићу кога је 



126 

 

упознао на љетовању у Херцег Новом. Чита нам писма, показује 

фотографије и разгледнице из вашег града.  

           Сви смо одушвљени оним што смо чули од њега и видјели на 

фотографијама и разгледницама па смо на састанку Одјељењске 

заједнице одлучили да вас позовемо код нас у госте. Показали бисмо 

вам нашу школу,  град, музеј, Стражилово и споменик Бранку 

Радичевићу, а одвели бисмо вас до Новог Сада и Петроварадинске 

тврђаве. Успут би могли посјетити Иришки вијенац на Фрушкој 

гори и Манастир Хопово. 

          Наравно, да бисмо и ми тамо на прољеће радо посјетили 

Модричу, видјели ријеку Босну, Добор кулу и чувену Требаву. Хтјели 

бисмо да видимо како то Посавина изгледа када се „у цвијет обуче 

и цвијетом замирише“ како каже ваш Ведран у писму Горану. 

Могли бисмо се надметати у одбојци, кошарци и шаху... 

          Сада све зависи од вас. Уколико прихватите наш приједлог, 

обавијестите нас благовремено да се можемо припремити као 

прави домаћини. 

                          Другарски вас поздрављају 

                                               Ученици седмог један разреда 

                                           Основне школе „Бранко Радичевић“ 

                                                      Сремски Карловци 

 

                 Адресат – на предњој страни коверте 

                       Ученици седмог један разреда 

                        Основна школа „Свети Сава“ 

                                    74480 Модрича 

                                улица Цара Лазара 7 

                                    Република Српска  

                                  Босна и Херцеговина 

                Адресант – на полеђини коверте 

                 Ученици седмог један разреда 

                Основна школа „Бранко Радичевић“ 

                            21205 Сремски Карловци 

                          улица Милоша Црњанског 5 

                                  Република Србија 
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                        б) Молба – IX разред 
          Молба је облик пословне комуникације којим се тражи 

остварење неког захтјева.  

           Композицију молбе обично чине:  

1. адреса молиоца – адресант (лијево) , 

2. адреса онога коме се молба упућује – адресат (од средине  

    десно),  

3. предмет молбе (наслов),  

4. садржај молбе  (захтјеви и аргументи),  

5. прилози уз молбу (списак), 

6. мјесто и вријеме писања и  

7. молилац (потис) – десно. 

          Исту композициону структуру имају  жалба, приговор, 

инцијатива, приједлог... Наравно, да су различити садржаји, 

аргументи и прилози. 

      Молба за упис у први разред гимназије 

 

          Вера Недић 

       74480 Модрича 

улица Десанке Максимовић 5 

 

                                    Средњошколски центар „Јован Цвијић“ 

                                                      74480 Модрича 

                                                  улица Омладинска 17 

 

                                           Молба 

                   за упис у први разред гимназије 

          Основну школу сам завршила са одличним успјехом и 

примјерним владањем. У договору са родитељима одлучила сам да 

конкуришем за упис у први разред гимназије – општи смјер. Желим 

да стекнем што шире образовање за наставак школовања. 

Вјерујем да ћу и у гимназији, уколико ме примите, бити успјешна 

као и у основној школи. Све потребне податке о мени имате у 

прилозима које достављам. 

          Прилози уз молбу: 
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1. Извод из матичне књиге рођених, 

2. Свједочанство о завршеној основној школи, 

3. Дипломе о резултати оствареним на такмичењима (три) и 

4. Љекарско увјерење. 

        У Модричи, 5. јуна 2010. године  

                                                                              Молилац 

                                                                           Вера Недић                    

 

                          в) Записник – VI разред 
           Записник је сажето или детаљно праћење тока састанка 

записивањем.  

Композицију записника обично чине:  

1. предмет записника – о чему се записник води, 

2. вријеме и мјесто састанка, присутни и одсутни и ко 

     руководи састанком,  

3. дневни ред,  

4. ток расправе (дискутанти и кратак садржај дискусије) и  

    закључци о свакој тачки дневног реда појединачно, 

 5. вријеме завршетка састанка,  

6. прилози записнику и   

7. потпис записничара (лијево) и руководиоца састанка  

    (десно). 

     Записник са састанка одјељењске заједнице  

 

                                           Записник 

  са састанка Одјељењске заједнице деветог један одјељења 

                      Основне школе „Свети Сава“ Модрича  

 

          Састанак је одржан 5. септембра 2011. године са почетком у 

8 часова у учионици српског језика. Састанку присуствују сви 

чланови Одјељењске заједнице и разредни старјешина. Састанком 

руководи предсједница Одјељенске заједнице Јелена Дугић и 

предлаже сљедећи 

           Дневни ред: 

1. Разредни уговор, 

2. План рада Одјељењске заједнице, 
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3. Избор руководства Одјељењске заједнице, 

4. Планирање успјеха у првом полугодишту и 

5. Разно. 

           Ток састанка: 

          1. Приједлог Разредног уговора је прочитала Лејла Цвијетић. 

Нада Радић је предложила да се у уговор унесе и обавеза да ће се 

ученици наставити дружити и помагати и по завршетку основне 

школе. Приједлог је прихваћен. 

          2. План рада Одјељењске заједнице је образложио разредни 

старјешина. Саша Милић је предложио да се план допуни 

организацијом тродневне екскурзије на релацији Модрича – Београд 

– Нови Сад. Приједлог је усвојен. 

          3. За предсједника је поново изабрана Јелена Дугић, за 

секретара Аземина Ковач, за благајника Александра Вуковић, а за 

делегата у Савјет ученика школе Маја Вишњић. У Комисију за 

организацију културних, спортских и забавних активности 

изабрани су Немања Божић, Сања Ракић и Вања Јелић. 

Предложени кандидати су прихватили обавезе и једногласно су 

изабрани. 

           4. Сви ученици су појединачно планирали успјех из свих 

предмета на крају првог полугодишта. План су потписали ученик, 

родитељ и разредни старјешина. Остварење плана ће се 

анализирати по једанпут мјесечно на састанку Одјељењске 

заједнице. 

          5. Ученик Небојша Бојић је предложио да се у сарадњи са 

наставником физичког васпитање организује током октобра 

такмичење ученика деветог разреда у кошарци за дјечаке и у 

одбојци за дјевојчице. Приједлог је прихваћен. 

          Састанак је завршен у 9,30 часова. 

 

         Записничар                                       Предсједник 

__________________                          __________________ 

     (Аземина Ковач)                                  (Јелена Дугић) 
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 г) Потврда, признаница, телеграм – IX разред 
 

          Потврда, признаница и телеграм су службени обрасци чијим 

попуњавањем се остварује пословна комуникација.     

           Композицију потврде, признанице и телеграма одрђује 

образац (формулар) који се попуњава, а најчешће садржи одговоре 

на питања ко, коме и шта. 

 

           Потврда о редовном похађању наставе 

 

       Република Српска 

Основна школа „Свети Сава“ 

           (назив школе) 

      ___Модрича__ 

            (мјесто) 

Број: 275-4/11_________ 

Датум: 5. 9. 2011. године 

 

                              П   О   Т   В   Р   Д   А 

 

   ___Синиша (Стојан) Вранић_______, 5. март 1999.  

    (Име, очево име и презиме ученика)   (датум рођења) 

____ Добој_  ,      Добој__   редован је ученик деветог  

(мјесто рођења)  (општина)                                  (разред) 

разреда   Основне школе  „Свети Сава“ Модрича у школској 

                               (назив школе и мјесто) 

2011/12. години. Потврда се издаје ради остварења права на 

бесплатан превоз на релацији Милошевац – Модрича, а у   

             (навести за које потребе се издаје  потврда) 

 друге се сврхе не може користити._____________________ 

 

                                          М П 

                                                                     Директор школе 

                                                                  ___Славко Вујић___ 
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                           БИЉЕШКА О АУТОРУ  
        Глигор Муминовић је рођен 5. 

марта 1948. године у селу Крушеву, испод 

планине Вучево, на ушћу ријеке Пиве у 

Дрину. Основну школу је учио у Црквичком 

Пољу на Пивској планини испод Дурмитора, 

гимназију у Фочи, српски језик и 

књижевност је студирао у Београду, а младе 

језику и књижевности учио у Градачцу од 

1972. до 1992. године када због ратних 

дејстава прелази на подручје општине  

Модрича гдје учествује у одбрани 

Републике Српске и наставља своју 

просвјетну и културну дјелатност.  

       Писао је сценарије за цијели низ друштвених и културних 

манифестација, објављивао пјесме, есеје, бесједе, рецензије, приказе 

књижевних дјела и кратке приче, уређивао листове и часописе 

„Радост“ (у Градачцу), „Савовање“, „Саборац“ и „Видовдански 

годишњак“ (у Модричи). Цјелокупно стваралаштво могло би се 

подијелити на поезију, прозу, есејистику, публицистику и методику 

наставе српског језика и књижевности.  

        Поезија је распоређена у двије збирке пјесама – Завичајне 

јабуке и Ђедовина. Завичајне јабуке су збирка лирских пјесама у 

којој се сликом и музиком ријечи користећи 

поједине топониме и личности као мотив 

(првенствено са подручја Модриче и из Пиве) 

покушавају открити трајне истине о једном 

народу – његовој историји, култури, 

традицији, вјери и обичајима – о његовом 

карактеру и души. Ту завичајне слике и 

топоними израстају у симболе једног народа 

и његове душе – њених стрепњи, нада, чежњи 

и снова. Појединац постаје дио колектива  по 

поријеклу, менталитету и мјесту рођења и 

живљења и глас тог колектива у простору и 
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времену. Збирка је разноврсна по мотивима, лирским облицима, 

стиховима и ритмовима, али је тематски, идејно и по лирском тону 

јединствена. Основна порука је да је човјек обиљежен својим 

поријеклом и средином у којој је рођен и у којој живи и да тај крст 

носи кроз све животне буре, некад као животну радост, некад као 

тешку коб, али увијек на понос себи и свом роду.  

        Ђедовина су пјесме које су једним дијелом дубоко укоријењене у 

Пиви и Пивљанима – њиховом менталитету и 

карактеру, а другим дијелом у самом аутору – 

његовом доживљају човјека и његове судбине, 

стваралаштва и његовог смисла. Испод урођене 

чврстине, оштрине, пркоса и поноса открива се 

свијет топле сањалачке душе која чезне за 

слободом, висином и ширином – за крилима. 

Свака пјесма настоји сачувати исконске 

вриједности по којима је лирика лирика – слику, 

емоцију, музику и снажну поруку. Њима су 

Пива и Пивљани, сами по себи чиста епска 

поезија, ушли у свијет и лирске поезије исто 

толико разноврстан и богат као и у епици. У тим плаништацима 

изложеним тешким искушењима сурове природе сачувана је дубоко 

људска топлина и осјећајност која није лако видљива, али која заискри и  

затрепери увијек када то  треба, која се радује љепоти и људској срећи, 

дјетиње безазлено се смије над властитим манама и слабостима,тугује и 

болује над нељудскости и пролазности… 

       Проза је садржана у два романа – Сијачи 

и сјемена и Божије давање. Сијачи и сјемена 

су роман о узроцима, методама, тактици и 

посљедицама рата, слика човјека у рату кроз 

различита времена, о динамици историјског 

развоја људске природе и карактера, о причи 

и причању настао из пишчева животног 

искуства и народног памћења и предања. То 

је покушај да се дође до онога у човјеку што 

вјечно траје,  што не мијењају ни простор ни 

вријеме, да се учи из историјског искуства, да 



133 

 

се тим искуством тумачи садашњост и наслућује будућност, да се у 

човјеку граде мостови између прошлости, садашњости и будућности, 

да се тражи узроци зла у човјеку и  да се зло и похлепа лијече 

људскошћу, причом и причањем. На путу од Загорја, преко 

Сињајевине, Дурмитора, Вучева и Требаве срећемо у магли, по 

киши, вјетру и сунцу: Нову, Чуру, Милана, Мирка, Симеуна, 

Милоша, Ђорђа, Глигора и Бориса. Портрети сликани разним 

техникама, неки блиски и јасни, неки историјски и митски далеки 

јављају се пред оком у временима ратова, мира и чуда свако да 

остави свој траг и каже своју мисао.  

          Божије давање је прича о ономе шта је човјек по насљеђу и 

рођењу и ономе чиме га природна и 

друштвена средина обликује, о ономе шта је 

у њему божије а шта људско давање.  Све у 

роману се збива у сусрету различитих етика, 

култура, традиција, менталитета, карактера и 

поднебља и у покушају њиховог 

разумијевања, мирења и једињења, али  

покушај да се од двоје направи једно 

узалудан је – двоје остаје двоје и тако смо 

само богатији. Оба романа су покушаји  да се 

међусобно помире књижевнотеоријски 

оквири кратке приче и романа, наративног и 

дескриптивног, дијалошког и монолошког, лирског, епског и 

драмског, да се покаже и докаже како је подјеле на књижевне врсте, 

облике и форме само условна јер књижевност у потрази за животним 

истинама користи све облике и сва средства. Свака прича у оба 

романа је заокружена литерарна цјелина која може самостално 

егзистирати, а истовремено је функционални дио широке књижевне 

структуре у којој добија поред оног основног и неко шире и 

допунско значење. 
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          Есејистика – огледи, прикази и 

есеји су сакупљени и  обједињени у књизи 

Из историје књижевности. То су покушаји 

да се систематично, сажето и прегледно 

помогне ученицима, студентима и њиховим 

наставни-цима у разумијевању и анализи 

цјелокупног књижевног дјела појединих 

писаца у контексту књижевне историје или 

њихових појединачних дјела или само неког 

структуралног елемента књижевног дјела. 

То су узорци како се пишу књижевне 

анализе, реферати, осврти, есеји, студије, 

истраживања, семинарски радови… Поред текстова из историје и 

теорије књижевности у књизи су уврштени и есеји везани за 

националну историју, културу и традицију писани пригодно поводом 

годишњица значајних догађаја и личности, а држани као пригодне 

бесједе или објављивани у часописима Звоно православља, часопис 

Епархије зворничко-тузланске – Намјесништво брчанско, и Српској 

вили, часопис Српског културно-просвјетног друштва „Просвјета“ – 

Општински одбор Бијељина.   

      Публицистички текстови су расути по часописима које је 

уређивао Савовање, Саборац и Видовдански годишњак и обично 

имају пригодан карактер да укажу на значај појединих догађаја и 

личности са историјског и културног аспекта. Најзначајнији 

публицистички текст Модрича у простору и 

времену је објављен у облику посебне књиге. 

То је сажет географски приказ општине 

Модрича и слика хронолошког тока 

историјских догађаја на овоме простору, 

кратак путоказ и путопис кроз простор и 

вријеме, прошлост и садашњост. У 

географском прегледу дат је рељеф, 

хидрографија, клима, флора, фауна, привреда, 

саобраћај и развој друштвених дјелатности 

(религије, просвјете, здравства, културе, 

информисања и спорта). Историјски дио 
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прати хронолошки ток збивања на овоме простору од праисторије, 

римског доба и средњег ријека, преко времена Османлија и 

Аустроугарске монархије, Првог и Другог свјетског рата до 

Отаџбинског рата и стварања Републике Српске. Поред објективних 

географских и историјских чињеница текст прате и лирски записи и 

фотографије чиме се овај простор јаче веже за срце читаоца.  

           Методика наставе српског језика и 

књижевности је била предмет пишчевог 

скоро свакодневног интересовања – како 

унаприједити наставу језика и књижевности, 

како омогућити ученицима да што лакше 

савладају програмске садржаје и како 

помоћи колегама да што успјешније 

извршавају своје задатке. Тако су настале 

књиге: Српски језик – приручник за ученике и 

наставнике, Српски језик – збирка задатака, 

Српски језик – припремање наставе и 

Култура изражавања – узорци и вјежбе. 

           Српски језик – приручник за ученике и наставнике је 

подсјетник за оне који уче српски језик, теорију књижевности, 

сценску умјетност и културу изражавања  и  оне који им помажу у 

томе. Садржаји су дати сажето, прегледно и систематично с 

намјером да посебно послуже при припремама за завршне, матурске 

и пријемне испите и да буду приручни информатор и извор основних 

темељних знања без којих је незамислива усмена и писана 

комуникација књижевним језиком и свима онима који желе или 

имају обавезу користити књижевнојезичку норму. Приручник је 

урађен тако да пружа лако разумљиву информацију из 

књижевнојезичке норме, теорије књижевности, сценске умјетности и 

културе изражавања и да замијени основошколцима и 

средњошколцима све уџбенике и приручнике које су користили од 

првог до деветог разреда и да ту брзо и лако пронађу и подсјете се 

садржаја које су учили па заборавили, а неопходни су им за 

разумијевање сложенијих језичких и књижевних структура.   
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          Српски језик – припремање наставе је приручник за 

наставнике српског језика који им даје цијели 

низ различитих могућности за обраду, 

вјежбање и систематизацију наставних 

садржаја из књижевности, језика, правописа, 

културе изражавања и сценске умјетности 

користећи различите облике, методе и 

средства учења и поучавања. У њему је 

обрађено преко сто наставних јединица по 

свим дидактичким и методичким нормама 

користећи класични облик припремања који 

се лако може трансформисати у савременије 

облике организације наставе. Час се води од 

мотивације ученика, преко истицања циља, анализе и синтезе до 

вјежбе и провјере. Посебна пажња је посвећена процесу анализе у 

коме се ученици уводе у саму суштину наставне јединице. Правилно 

формулисање образовних, функционалних и васпитних циљева 

наставне јединице и схватање њене суштине је основни услов 

квалитетне наставе. Зато приручник управо томе посвећује дужну 

пажњу јер ако сам наставник не схвати правилно тематскоидејну 

суштину текста, залудан је сав остали посао.  

          Српски језик – збирка задатака су задаци из српског језика 

(граматике и правописа) са рјешењима за ученике основних и 

средњих школа. Садржаји су распоређени поступно и систематично 

од историје језика преко фонетике, 

морфологије и творбе ријечи до синтаксе и 

правописа дајући цјеловит увид у језичку 

структуру и оспособљавајући младе да се 

служе књижевним језиком у говору и 

писању. Задаци су намијењени вјежбању, 

провјеравању знања, припремању за 

такмичења, завршне и пријемне испите. На 

преко 150 страница формата А-4 дат је цијели 

низ различитих типова задатака из свих 

подручја наставе граматике и правописа. 

Рјешења задатака дају цјеловит систем 
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основних знања из српског језика и на тај начин збирку задатака 

трансформишу у  приручник у коме се дају темељна знања из 

српског језика, његове историје и књижевно-језичке норме који не 

служи само онима који су укључени у процес учења, већ и онима 

који желе отклонити одређене језичке недоумице и дилеме у циљу 

правилног служења књижевним језиком.  

         Култура изражавања – узорци и вјежбе је помоћ у писању не 

само основцима и њиховим наставницима већ свима који 

професионално или лично имају потребу за причањем, описивањем, 

извјештавањем, расправљањем или 

пословном комуникацијом. У књизи су дати 

примјери за све облике и типове изражавања, 

указано на основна правила прикупљања и 

селекције садржаја, његовог идејног 

осмишљавања и компоновања и стилског и 

језичког обликовања водећи увијек рачуна 

да причање, описивање, извјештавање и 

расправљање никада не смију бити сами 

себи циљ (прича ради приче, опис ради 

описа, извјештај ради извјештаја, расправа 

ради расправе), већ да морају носити 

одређену мисао или емоцију, да морају имати свој смисао, поруку и 

функцију. Управо због тога је настао приручник – да се избјегне 

формализам и пука глагољивост, а укаже на суштину и смисао 

усменог или писаног изражавања.     

            Комплетно ауторово стваралаштво има првенствено 

педагошку функцију и практичну вриједност. Настајало је из потребе да 

се докучи смисао живљења и стварања, истакну и од заборава сачувају 

одређени етички и естетски принципи, да се истинске вриједности 

културе и традиције једног народа чувају и афирмишу и да се помогне 

младима да што лакше откривају љепоту и радост живљења и 

законитости и љепоту језичког израза и књижевног стваралаштва. 

Цијело дјело носи четири снажна печата – Пиве гдје је аутор рођен, 

Требаве, Посавине и Вучијака гдје живи и ради, младих које је предано 

учио и књижевности и српског језика који су му били путоказ и 

инспирација још од основношколских дана. Све је то једна надахнута 
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велика прича о човјеку у простору и времену, смислу његовог 

постојања и трајања и језику као медију кроз који се човјек исказује, 

показује и чува. То је брана од отуђења, од бесмисла, од изгубљености и 

заборава - покушај да се у човјеку сачува срце, пронађе љубав, открије 

оно исконско и божанско, да човјек остане човјеком без обзира каква му 

све искушења приређује природа и нуди развој науке и технологије јер 

човјек без истинског човјека у себи нема куд у будућност 

  Без обзира да ли нам неко запажање, истину или доживљај саопштавао 

приповиједајући, описујући или у форми дијалога, монолога или 

расправе, то је увијек упечатљиво,  стилски беспрекорно, сликовито и 

емоционално, са изванредним осјећајем за важан детаљ и за склад 

емоције и рација. И када је у питању литерарни, публицистички или 

књижевнио-научни текст, реченица тече једноставно, спонтано, неким 

природним ритмом који се неусиљено примиче законима стиха носећи 

у себи пријатну музику ријечи. По тој синтези слике, музике и емоције 

је лако препознати сваки Глигорев текст. Шта год и о чему год писао, 

он увијек остаје оно што је цијелог живота професионално био – учитељ 

љепоте живљења, стварања и изражавања; учитељ језика и 

књижевности; учитељ онога по чему је човјек највише човјек и са чиме 

сигурно може остати човјеком у свим искушењима која му слиједе, која 

му потајно природа припрема и намеће индивидуални или друштвени 

развој. 

  У Модричи, на Светог Петра Цетињског, 31. октобра 2014.  

                                                             Марко Раулић Ђукић 
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