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КРЕАТИВНОСТ УЧИТЕЉА И УЧЕНИКА  
У ТУМАЧЕЊУ ШКОЛСКЕ ЛЕКТИРЕ

Резиме: Креативност учитеља и ученика у тумачењу школске лектире захтева нови однос 
према књижевнојезичкој грађи, правилан избор средстава, метода и облика рада. Активност 
ученика у откривању значења књижевних текстова лектире биће разноврсна и успешна 
уколико се правилно схвати релација: књижевно дело – наставник – ученик. Оваквим 
приступом књижевном тексту оствариће се васпитно-образовни, али и естетски задаци који 
произилазе из природе књижевног текста. Естетско доживљавање дела може проистећи 
из неочекиваног, изненадног сазнања којим се продубљује и богати исказана мисао или 
доживљај. Суштина написаног у књижевном делу на тај начин омогућиће сазнања и 
утицати на разум и осећања. Појединачни доживљаји књижевних дела за децу која чине 
њихову укупну лектиру, донеће и појединачна сазнања, различита искуства, другачији 
осећај језика као средства изражавања. Ученик ће, током и после прочитаног дела богатити 
речник, доживљајима јунака улепшаваће и своје стање духа, улазиће у хуманије дијалоге са 
друговима након прочитане књиге. Оплемењен речју песника, тражиће себи нове могућности 
изражавања у усменом и писменом облику.
Кључне речи: Креативност ученика и наставника, иновације у настави књижевних текстова 
лектире, колска лектира, интерпретација, рецепција текста, фантастично-бајковита прича, 
бајка, народна песма, ауторска басна.

„Иде деда, носи штап:
Тапа – тап.
Иде унук, корак лак:
Тик – так.
Унук гази, деду пази.“

Драган Лукић

Иновацијски приступ наставној интерпретацији лектире у млађим разре-
дима основне школе не може се замислити без правилног става наставника према 
програмом одређених књижевноуметничких текстова, и књижевних дела по из-
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бору ученика и наставника. Наставно подручје Књижевности почива на читању 
и слушању уметничке речи. На тај начин ученик се од I разреда основне школе 
навикава на систематско читање, како би потом, доносио одређене закључке и 
истине и прочитаном.

Добро организована припрема учитеља и ученика за читање и разговор о 
књижевном тексту омогућиће остваривање постављених циљева који ће се током  
наставног рада на часу спроводити. Нови однос према наставној грађи захтева 
правилну и систематску припрему учитеља која подразумева састављање и избор 
задатака за самостални рад, питања за размишљање и дискусију; подстицајне за-
датке за уочавање карактеристика ликова и догађаја; уочавање песничких слика 
и грађење нових на основу постојећих; прављење плана разговора о књижевном 
делу; избор средстава, метода и облика рада; избор задатака за самостални рад 
код куће; трагање за интересантним дијалозима, портретима, бојама, звуцима и 
описима.

Захтеви школе новог миленијума значајну пажњу посвећују самосталном 
раду ученика с циљем развијања интелектуалних способности уз, нормално, фи-
зички раст и развој. Активности ученика у откривању значења књижевних тек-
стова лектире биће разноврсне и успешне уколико се успостави правилан однос 
на релацији: књижевно дело – наставник – ученик. Оваквим приступом књижев-
ном тексту оствариће се васпитно-образовни, али и естетски задаци који произи-
лазе из природе књижевног текста. Поступно, уз одмерено откривање значења, 
ученици се припремају да препознају и доживе прочитано, а током раста, доносе 
одређене судове о делу. У настави предмета Српски језик и књижевност, уз пра-
вилно вођење ученика кроз светове уметности речи, ученик схвата неопходност 
сталног читања како би и сам могао, када се за то створе услови, написати свој 
став о делу или интерпретирати бајку, басну, причу на свој начин, писмено или 
усмено.

Из оваквог иновацијског приступа лектири произилазе питања избора де-
ла и критеријума којих се треба придржавати у наставној интерпретацији. Ос-
новно начело је: књижевно дело за децу мора да поседује све оне елементе које 
поседује дело за одрасле. То су: теме из доживљајног света реципијената овог уз-
раста; језик који је обогаћен и оплемењен игром, хумором, маштом, нонсенсом; 
ликови чије карактеристичне особине дете-читалац може да препозна, опише и 
процени; радња која је динамична; структура која омогућава целовито сазнање 
о догађају и јунаку. Уколико је у питању поезија – битно је да збирка песама 
или поједине песме привуку пажњу својом актуелношћу, лирским догађајима, 
играма речи, разноврсношћу стихова и строфа, слободом израза, темом блиском 
дечјем интересовању и машти.

Од самих почетака увођења ученика у специфичности књижевног дела, 
програм, а и наставник, бира писце који су својим остварењима знатно унапреди-
ли жанрове, обогатили тематику писања, оваплотили ликове, истакли психолош-
ку димензију неке личности, обогатили језик савременим изразом или успешно 
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инкорпорирали народни језик у своје писање. Основицу треба да чини народна 
књижевност, и то избор антологијских текстова поезије и прозе. На примерима 
народног стваралаштва ученици уче језик, историју, упознају значајне ликове и 
догађаје, схватају да су те умотворине корен из којег су проникла оригинална 
остварења писаца.

Најзаступљенији писци добили су своје место у обавезном програму, али 
и у изборном. То су српски писци у највећем броју, јужнословенски и светски. 
Читањем бајки, басни, романа, приповедака, анегдота српских и европских пи-
саца, ученици долазе до сазнања да књижевна дела савлађују природне границе, 
налазе места у њиховим читанкама, допуштају да се о њима машта. Дружење са 
Алисом, Пинокијем, Шећерком, Седефном ружом, Воденим духом, Златокосом, 
Јаном Бибијаном и другим, упућује на универзално значење и свестрано сагле-
давање живота кроз сан, игру, говор, разговор, машту, смех, плач. Сазнање је 
да, правилан избор дела лектире обогаћује личност читаоца мислима предака и 
животним искуствима са различитих меридијана.

Током излагања указали смо на карактеристичност дела која се обрађују 
на часу и код куће при самосталном раду ученика на проналажењу правих умет-
ничких вредности, под правилним вођством учитеља. Истовремено уз уочавање 
елемената књижевног израза, упознавања са најзначајнијим делима народне и 
писане књижевности, развија се љубав и интересовање за књигу и оспособља-
вање за дружење с њом.

Шта је у лектири естетско, а шта васпитно?
У различитим тумачењима кроз историју, бројни естетичари и теорети-

чари књижевности истицали су узајамну или нераскидиву везу која постоји у 
истинском вредном књижевном делу за децу. Читањем се учи и богати дух, језик, 
мисао. Изабране појединости из књижевних дела као предлози лектире, својом 
естетском димензијом подстичу дете да машта, и у машти ствара своје светове. 
Читајући стихове песника и народне песме, ученик проналази зрнца мудрости 
која сакупља уз своје одрастање, таложи нове речи у свој речник, користи се њи-
ма када се појави прилика. Плаче и смеје се са јунацима, пева мелодичне стихове, 
покушава да илуструје ситуације и догађаје, да одглуми. То је добар знак да је 
читалац осетио лепоту која га је пренела у сфере других уметности. Индивиду-
ални доживљај лика, тема о којој се пише, интересантни мотиви у оквиру дела, 
врста дела, језик, организација текста, све то у истом трену делује на ученика и 
упућује га у лепоте и тајне написане речи. Преплитање естетског и васпитног 
је неминовно јер се поука или сазнање намеће само из естетског контекста, из 
неказаног, а доживљеног, створеног у мислима читалаца.

Који елементи чине естетски доживљај ученика млађих разреда при чи-
тању лектире?

Правила нема у приступу и организацији наставне интерпретације. Све 
то зависи од многих чинилаца. Истаћи ћемо неке. Естетско доживљавање дела 
може проистећи из неочекиваног, изненадног сазнања којим се продубљује и бо-
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гати исказана мисао или доживљај. Суштина написаног у књижевном делу на 
тај начин откриће, не само сазнајне путеве, већ ће утицати на разум и осећања 
реципијената. Појединачни доживљаји књижевних дела за децу која чине њихо-
ву укупну лектиру, донеће и појединачна сазнања, различита искуства, другачији 
осећај језика као средства изражавања. Ученик ће, током и после прочитаног 
дела богатити речник, доживљајима јунака улепшаваће и своје стање духа, ула-
зиће у хуманије дијалоге са друговима након прочитане књиге. Оплемењен речју 
песника, тражиће себи нове могућности изражавања у писменом и усменом об-
лику.

Стваралачким радом на проучавању елемената књижевног текста лекти-
ре наставник, својим говором, културом читања, укусом, непрекидно делује на 
ученике и њихова интересовања. Потреба непрекидног стварања код наставника 
преноси се на ученике. То није вештачка творевина, већ треба да полази из самог 
доживљаја наставника – то је духовна потреба да стално нешто ново изналази, 
открива, саопштава на другачији начин. У том смислу наставник треба да буде 
непоновљив и оригиналан, већ и досетљив, духовит да створи нову књижевно-је-
зичку ситуацију с циљем мотивисања ученика у трагању за новим разрешењима 
догађаја, откривања и тумачења нових веза речи, доживљаја, психичког стања 
јунака. При том, треба избегавати моделе и тежити за уношењем новог: градити 
нове слике на основу постојећих у тексту, уочавати интересантне дијалоге путем 
којих се прозни текст може трансформисати у драмски, издвојити карактерис-
тичне портрете, описе, звуке итд.

С обзиром на то да су захтеви постављени наставним програмом сложе-
није природе у IV разреду, показаћемо у чему се састоји наставникова припрема 
за активности које се односе на тумачење елемената школске лектире.

Примери из наставне Праксе

1. Тумачење лирске народне песме Јеленче у IV разреду

Лирска песма као извориште личних песникових осећања пружа низ могућ-
ности интерпретације којима се постижу естетски и васпитно-образовни задаци. 
Разноврсна тематика, богати емоционални светови лирских јунака, стил, стих и 
језик у песмама, као и други елементи, подстичу ученика на размишљање о до-
живљају који је остварен слушањем или читањем песме. Лични став о проблему 
постављеним песмом и машта којом ученик дорађује у себи сегменте песме, го-
воре о врло сложеном лирском феномену, о специфичној естетској форми коју на 
прави начин треба приближити ученицима. Као пример, узећемо лирску народну 
песму Јеленче. Основно и исконско осећање које мајка гаји према детету – љубав 
– прожима целу песму. Песма почиње радовањем мајке због раста и напредовања 
свог младунца – јеленчета. Поређење његовог раста и лепота живота са растом 
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и лепотама у природи, даровањима природе, представља прави живот за који се 
јеленче од малена учило. Осећај слободе, широких простора, белине и бистрине 
воде и росе код њега покреће снагу. Оно се том снагом игра и храбри, испољава у 
тој игри свој дух, истражује загонетне појаве. Али, осим лепота и слободних ско-
кова, природа је пуна опасности којих јеленче није свесно. Лелече кошута гором 
и упозорава, док јеленче скаче и ужива у ширини поља и гора. Крај је трагичан: 
Ловац је устрелио јеленче, оно рањено пишти, а мајка тужно лелече.

Песма у себи носи лирски догађај. Он је прожет и бајковитим елементима 
који су назначени од само почетка. Као у каквој бајци из које израња чудесна 
слика живота јеленчета и кошуте, народни песник приближава лирски догађај 
наговештавајући проблем: живот је пун радости, али и невоља. Лепота у којој 
је јеленче уживало, кратко је трајала. Као да је то један трен његовог одрастања. 
Младалачки и сањалачки однос према животним опасностима одводи га у смрт. 
Песма, од бајковите најаве, прелази у елегичну.

Делови песме постављени су тако да чине јединствену грађевину у којој 
има стубова који држе њене стихове:

Расло јеленче малено;
Драже му поље нег’гора;
Кошута гором лелече;
Туда је момче ловило;
Јеленче пишти у гори;
Кошута тужно лелече.

 
Издвојени стихови чине структуру ове песме. Стихови нанизани између 

њих употпуњују слике створене поређењем, персонификацијом, контрастима, 
епитетима, звуковним фигурама, римама, глаголима који динамизирају драмску 
радњу. Избор и везе речи, њихова симболика и вишезначност, омогућили су на-
родном песнику да осмерцима изатка чврсту лирску структуру која обилује, не 
само естетским, већ и васпитним вредностима.

 Ток анализе за коју се наставник припрема треба да садржи методичко-
дидактичке елементе који ће довести ученике до новог појма или новог сазнања 
о неком проблему, нпр. стиху, строфи, лику, сижеу, фабули итд. Мисли песни-
ка Пола Валерија то добро потврђују: „Моје дело је оно што сте ви читаоци у 
њему открили.“ Дакле, учитељ читањем песме, омогућава ученицима да своје 
доживљавање и разумевање песме подигну на један виши степен – степен ства-
ралаштва.

Овакво наставниково проучавање песме омогућиће креативни рад са уче-
ницима који ће се састојати у следећем: одређивање врсте лирске песме, уоча-
вања теме и идеје, тона песме, ритма, језика, стила и врсте стихова и строфа. 
Нарочито је важно схватити начин којим песник повезује стихове у чврсту пес-
ничку целину и функцију глагола којима се завршавају стихови. Сва ова уочена 
својства песме утицаће на правилну рецепцију и продужени доживљај ученика.
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2. Луцкаста песма – Федерико Гарсија Лорка

Необичан назив ове песме носи у себи велику истину: о искреним жељама 
дечака које се градацијски ређају кроз лирски дијалог са мајком. Љубав као до-
минантни мотив опевана је лирским изливима душе дечака и спремним брижним 
одговорима мајке која га слуша и гледа. Слобода мисли, безбрижни раст пун 
маште и снова рађа чудне жеље: да постане сребро и вода. Бистрина и чистоћа 
душе детета изражена је на тај начин. Истовремено, и безграничност сазнања, 
жеља за остварењем детињих снова. Трећа жеља је симболична трансформација 
дечака у ђердан од злата како би се у поенти песме сјединиле љубав детета и 
мајке. Три жеље чине цео круг који се завршава загрљајима. Градацијске слике 
употпуњене жељама засјале су искреном љубави у одобрењу мајке да то буде 
загрљај – најлепши животни дар који човека узноси и снажи.

Читање и проучавање песме проширује границе исказаног, омогућава 
уочавање недореченог, пружа могућности нове креације, јер су песнички изливи 
осећања непоновљиви и дају песми скривену, унутрашњу светлост. Све ће то 
подстаћи наставника да различитим средствима и могућностима наставног про-
учавања уведе ученике у тајне лирског стварања, у значење песме као врхунског 
чина маште, језичке игре и симбола. У једноставан израз смештена су најјача 
осећања јер кроз машту детета, попут воде, теку жеље без граница. Топлина ма-
миног погледа, њене речи и бојазан потиру споредна, хладна осећања. Без на-
метнуте дидактике, а путем откривања идејно-сазнајних елемената, ученици ће 
доживети песму као свој поклон духу мајке.

3. Прича о дечаку и месецу – Б. В. Радичевић

Фантастично бајковита прича у којој је на лирски начин саопштен дија-
лог између дечака и месеца представља прави доживљај о загонеткама живота. 
Изненадно, како се појавио, месец је својим зрацима, лепотом и бојом опчинио 
дечака. Персонифициран кроз лик човека, такав месец обузима пажњу, машту 
и мисао дечака. Кроз неколико слика при сусрету дечака са месецом, откривена 
је загонетност његове мисли о животним појавама које одрасли не схватају на 
прави начин. Симболичан разговор са месецом доводи и до одређених сазнања.  
Примећује се да писац, комбинацијом симбола, играма мисли и речи, замишље-
ним дијалогом допушта дечаковој машти слободу којом исказује жеље које се 
граниче са фантастичним и чудесним, за разлику од реалних. Месец говори, час 
силази низ сребрне степенице, час се пење увис, смањује, котрља, преображава 
у човека, фењер, образ који се може пољубити. Сан је оквир у коме се радња 
дешава, дечак се буди из сна, мисли и разговора. Говори и месец о себи, људима, 
догађајима и појавама које је сретао и видео.

Кроз радњу ове приче писац открива могућности за маштање које се дете-
ту пружају, али открива и његове стваралачке способнос6ти јер кроз тај дијалог 
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са месецом јунак износи своје мисли и идеје које га тиште: „Ех, мој Месече, 
пожали се Радојица гледајући у небо, што ниси Сунце, па да осветлиш ову моју 
собицу. Лепо бих могао читати. И све бих књиге, колико их год има на свету, 
прочитао. Нашао бих тако и ону најмудрију књигу у којој пише како се беда на 
земљи сатире.“

Дете успоставља везу са стварним догађајима, измишљеним причама о 
месецу и својим доживљајима свега виђеног и невиђеног. Писац успева да фан-
тазијом и комбинацијом бајковитих елемената створи причу у причи: путем емо-
ционалног језика, којим жели да свима саопшти душевни бол, и сликама које се 
само у машти могу створити. У свему томе има изврсне логике којом се радња 
приче води: жеља да се у књигама нађе решење за сатирање беде и уздах да се 
лепота или трен лепоте доживи на прави начин. Свему измаштаном дечак верује. 
Ни једног момента није посумњао у истинитост месечеве појаве и догађаја с 
њим.

Уколико смо у припреми за разумевање и доживљај на прави начин уочи-
ли вредности естетских елемената ове бајке и тајне које се индиректно јављају, 
омогућили смо ученицима да на прави начин схвате и доживе текст. Језик бајке и 
лични пишчев тон којим је уоквирио више прича, спојио у целину и тако убедио 
децу у њену истинитост, оригиналан је.

С обзиром на то да се овај и други књижевно-уметнички текстови обрађују 
на узрасту од I до IV разреда, у свакој фази дечјег психо-физичког развоја, машта 
и доживљај манифестују се на посебан начин. Креативни наставник ће одабрати 
праве делове текста на којима ће подстицати машту и поткрепљивати мисао јер, 
како истиче велики Гете „деца могу да из свега створе све.“ Слобода коју ћемо 
деци допустити у тумачењу и маштању о ликовима и догађајима, представљаће 
основу да крену у сазнавање уметничких вредности ове и других прича и то онда 
када се појави права потреба да искажу себе својим, дечјим језиком.

4. Трнова Ружица – Браћа Грим

Дете читалац проширује свој живот сазнањима највише читањем. Узраст 
о коме говоримо опседнут је бајкама из разлога што се у њима јавља непоновљив 
догађај или лик о којима могу маштати у својој продуженој рецепцији. Ова књи-
жевна врста као да садржи неко скривено светло у себи које магијски привлачи 
мисао и радозналост детета. Начин схватања и разумевања природе, животињс-
ког света и ствари врло је широк јер бића, предмети и ствари имају свој смисао, 
трајање и специфично место у индивидуалном животу и животу уопште. Дете 
је реципијент бајковитих садржаја својим маштаријама, игром и глумом успос-
тавља контакт са тим световима и они га кроз текст воде у чудновато.

Такав је случај са тумачењем познате бајке Трнова Ружица. Какав ће став 
према озбиљним животним ситуацијама имати ученици, зависи од озбиљности 
припреме наставника и читања текста и подтекста бајке. Треба напоменути, бајка 
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Трнова Ружица је и реална прича о жељи младе мајке-царице за остварењем ма-
теринства. Компликовани живот уводи ликове у драмске сукобе са вишим силама. 
Лепота се не може доживети без жртава. Чудотворна смрт девојчице уоквирена сто-
годишњим сном, и то не само њеним, већ и сном укупног живота, заплиће радњу 
коју ће разрешити царевић. Уз доста детаља који бајку чине богатом, откривају се 
животне преокупације које човека непрекидно притискају, као што су: бесмртност, 
функција светлости која носи у себи смисао егзистенције, симболике бајке итд.

Уочавањем битних елемената, композиције бајке, карактеристика и акције 
јунака и језика, наставник ће правилно приступити интерпретацији која ће испуња-
вати задатке постављене пред ученицима. Лепота сусрета царевића са Трновом 
Ружицом награда је заслужена на прави начин: пожртвовањем и стрпљењем. Ис-
товремено, оваквим приступом симболима бајке и драматиком збивања, ученици 
ће, у зависности од развијености својих интелектуалних способности откривати 
ток радње и њене елементе. Поједини делови бајке пружају могућности прошири-
вања новим моментима усменим или писменим путем; изграђивања нових ликова 
и приписивања другачијих особина; усмеравања тока радње; издвајања интере-
сантних описа. Може се искористити синкретизам у методичком приступу бајке 
и других књижевних текстова. То значи, сједињавање драмске, ликовне и музичке 
уметности у тумачењу, не само бајковитих текстова, што је на млађем школском 
узрасту неопходно. Ова бајка омогућава школску интерпретацију, драматизацију и 
сценски приказ. Слобода доживљаја и стварања доћи ће до изражаја.

Сложен књижевно-језички проблем интерпретације уметничког текста 
захтева разумевање и тумачење, при чему наставник треба да трага за новим ре-
шењима, узрочно-последичним везама у праћењу развоја радње, тражења поуз-
даних и тачних путева којима ће се машта деце кретати, а доживљаји продубљи-
вати. Овакав стваралачки рад покреће правилну рецепцију, али и рецепција 
покреће стваралаштво јер ставља ученике у средиште проблема – тј. књижевног 
дела које чита и о коме размишља, говори и пише.

Summary: Teacher’s and student’s creativity in interpreting required reading requires a new ap-
proach towards literary and language components, appropriate selection of instruments, methods 
and forms of work. Student’s active participation in realizing the meaning of literary texts will 
become wider and more successful if the following relation is taken adequately: literary work – 
teacher – student. With such an approach to a literary text, educational and esthetic tasks that follow 
the nature of the literary text will be achieved. Esthetic experience of a work might come out of the 
unexpected, sudden revelation which deepens and enriches the expressed thought or experience. 
In that way, the summary of what is written in a literary work will provide understanding and will 
affect sense and sensibility. Individual experiences of literary works for children which are part 
of their global required reading will bring individual understanding, various experiences, differ-
ent sense of language as a means of expression. While and after reading the work a student will 
enrich his vocabulary, will make his own state of mind more pleasant and will enter more humane 
dialogues with his friends after reading a book. Ennobled by a poet’s word, he will seek in himself 
new possibilities of written and spoken expression.
Key words: student and teacher creativity, innovations in teaching literary texts in required read-
ing, required school reading, interpretation, text reception, fantastic-fairy tale story, fairy tale, folk 
poem, authoring fable.


