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ШКОЛСКА ЛЕКТИРА У НАСТАВНИМ ПЛАНОВИМА 
И ПРОГРАМИМА ЗА I И II РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

– ИНОВАТИВНИ ИЗБОРИ, ПОЉЕ НАСТАВНИКОВЕ 
КРЕАТИВНОСТИ И НАТПРОГРАМСКОГ ПОСТУПАЊА

Резиме: Овај рад представља покушај да се отворе и критички размотре одређена питања 
везана за место и улогу школске лектире у настави српског језика у нашој основној школи.
У извесној мери, с обзиром на то да је реч о ставовима за које постоји општа сагласност, 
рад се бави начелним питањима избора текстова за школску лектиру, критеријумима, као 
што су естетске, сазнајне и васпитне вредности, усклађеност са дечјим узрастом и дечјим 
развојним потребама, могућност ученичке партиципације, а нарочито питањима поштовања 
тих критеријума у практичним поступањима.
Разматрања полазе од постојеће школске лектире у прва два разреда основне школе, јер су 
ти разреди, у последње време, били обухваћени двема реформама, и тичу се повезаности 
текстова из лектире са циљем и задацима наставе српског језика, утврђеним наставним про-
грамима.
У средишту пажње налазе се иновирани (иновативни?) избори књижевних текстова, као и 
поље наставникове креативности и натпрограмског поступања, које је, по свему судећи, ви-
ше декларативно а мање изводљиво у наставној пракси.
У тежњи да се нађу права решења, аутор се залаже за обухватну анализу, засновану на реле-
вантним истраживањима и праћењима остваривања програмских задатака, мишљењима свих 
учесника у васпитнообразовном процесу, и нада се да  је ова научно-стручна конференција 
значајан корак у том правцу.
Кључне речи: наставни програм, задаци, школска лектира, обавезна, препоручена, књижевни 
текст, критеријуми избора, естетски, сазнајни, васпитни, партиципација ученика, традиција, 
савременост, оригинална и преведена књижевност, тематска и жанровска разноврсност, кре-
ативност наставника, натпрограмско поступање. 

 
Иза наслова није уобичајен интерпункцијски знак. А да јесте, који би на-

пред написаном одговарао - тачка, узвичник или упитник? Овај рад биће на трагу 
правог, али овде имплицитног, питања: Јесмо ли, после година испуњених захте-
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вима за реформом, кратког периода започете реформе која се завршила смртним 
исходом (узгред, реч исход је била њена најфрекфентнија реч и ударна песница), 
новим, изнова реформисаним, наставним плановима и програмима, добили оно 
што одговара захтевима времена, пре свега захтевима деце, њихових родитеља, 
наставника, друштва у целини?

Претходни програми за први и други разред, чији се резултати нису сагледа-
вали, нису ни стигли да се сагледају, јасно су постављали исходе, а наставниковој 
креативности остављали слободан пут да се до тих исхода дође, самим тим и 
слободан избор текстова на којима ће ученици сазнавати, откривати, учити. Нови 
програми (2004), који помало личе на оне претпрошле, са иновираном (да ли и 
иновативном?) обавезном школском лектиром и подједнаким третманом тексто-
ва из школске и домаће лектире, сужавају поље слободе наставника, остављајући 
му могућност избора једног броја текстова, али, ипак, задатих писаца, махом 
оних чије су књиге раније биле у домаћој лектири. Дакле, и раније је наставник 
имао мање или веће слободе, па би наглашавање слободе и могућности натпро-
грамског поступања, које се новим програмима пружају наставнику, било једна 
врста замагљивања. Наиме, овим програмом, наставник је дужан да наставом 
обухвати сва дела из задате лектире, уз начелну могућност да их прилагођава 
конкретним наставним потребама (што разумемо као остваривање корелације са 
другим наставним предметима, као актуализацију; ако је нешто друго у питању, 
састављачи програма би морали бити експлицитнији), али је обавезан и на  избор 
из задатих аутора и антологија, као и популарних и информативних текстова из 
дечјих енциклопедија и часописа. 

Школска лектира у оквиру наставе српског језика за први и други раз-
ред основне школе садржи, углавном, књижевне текстове. Сматрамо то добрим 
решењем. Јер, међу есенцијалним човековим потребама, најснажније су сазнајне, 
етичке и естетичке потребе, а вредности из њих изведене, у идеалном складу, мо-
жемо наћи у књижевности (уметности), књижевност, као део културе, један је од 
основних извора социјализације личности. Данас, када се под васпитавањем не 
подразумева поучавање деце, већ се оно схвата као подршка деци у њиховом опти-
малном развоју, као пружање подстицаја за богаћење личности, оплемењивање, 
изражавање сопствених ставова и мишљења, све вредно у људској култури треба 
да послужи као извор сазнања, као модел, али и изазов да се иде даље, сопственим 
путевима. Истицање посебног значаја књижевности за образовање и васпитање 
деце није ново, али су тек открића модерне психологије о дечјим развојним 
могућностима показала да је чак и дете предшколског узраста интуитивно у стању 
да, уз помоћ књижевног дела, наслути одговоре на питања о свом постојању у 
свету који га окружује. Упознавање другог и друкчијег представља велику 
могућност коју књижевност нуди детету у сазнавању света. Књижевност обилује 
разноврсним и квалитетним  језичким моделима који могу бити снажан подстицај 
развоју дечјих говорних компетенција. Служећи се речима (лишена визуелног и 
аудитивног), књижевност подстиче и развија дечју машту и дечје мишљење, даје, 
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више него свака друга уметност и наука, могућност стваралаштва, свет понуђен 
у књижевном делу коначно је дограђен и формиран  у складу са читаочевим ис-
куством, жељама и ставовима. Књижевност помаже изградњи дечјег односа према 
књизи уопште, стварању навике да се стално чита, открива и упознаје свет, пара-
лелно са другим средствима комуникације која стоје на располагању савременом 
човеку. Књижевност омогућава детету да прошири границе свога света, али и да 
разуме сопствену личност и свој однос према другима, да разреши проблеме, да се 
ослободи фрустрација и овлада сопственим емоцијама.

За разлику од других текстова са којима се дете сусреће, књижевни текст 
је слојевит и ту слојевитост не би требало избегавати ни у текстовима који се 
нуде млађем узрасту, и нудити му оне крајње упрошћене и поједностављене. По-
готову, што се ови текстови користе и за увежбавање читања, говорне вежбе, 
креативно трансформисање (илустровање, драматизација). Чак и ако неки од 
слојева у првим сусретима и не буду уочени, постоји могућност да, приликом 
ових вежбања, они буду откривени, што ова вежбања чини додатно мотивиса-
ним, функционалним и детету прихватљивим. Тек слојевитост текста омогућава 
активно учење, текстови без слојевитости не подстичу довољно дете да користи 
своје мисаоне потенцијале.

Сматрамо, дакле, потпуно оправданим опредељивање аутора програ-
ма за „литерарну читанку“, са спорадичним бројем других текстова. Прошли 
програм на томе није инсистирао, нити је у школској лектири давао предност 
књижевноуметничким текстовима, књижевно дело је у њему посматрано са-
мо као један од бројних видова комуникације. У прилог томе, истичемо да без 
уметничког васпитног програма, још и у ранијој, предшколској фази, то показују 
истраживања, а уверава нас и свакодневно искуство, деца су одсечена од већине 
путева који омогућавају схватање света. Са друге стране, текстови у школској 
лектири треба да подстичу на читање, да уводе у читање, да задржавају пажњу, да 
покрећу. И још, помоћу естетске функције, остварују се и све друге, предвиђене 
програмом, ефикасно и сврсисходно.

У складу са претходно реченим, има много разлога за постојање несум-
њиво велике одговорности оних који праве списак књижевних текстова што 
ће се у школама обавезно читати. Критеријуми за избор школске лектире нису 
објављени, али се можда може подразумевати да су они у тесној вези са циљем 
и задацима програма наставе књижевности. Међутим, у задацима је приметно 
запостављање естетског аспекта, естетске рецепције, естетске остварености 
књижевног дела. Бројнији су, а, самим тим, и доминантнији, сазнајни и, наро-
чито, васпитни аспекти, али не бисмо да тврдимо да су они били пресуднији 
критеријуми од естетског, мада за неке текстове не налазимо оправдање зашто 
су ту. Хоће ли, на пример, наставник, приликом „обраде“ песме Божић шта-
пом бата (у првом разреду основне школе), подстицати и развијати осећања за 
аутентичне естетске вредности, или ће развијати поштовање према културној 
баштини, или неговати религиозна осећања, васпитавати ученика у духу песме, 
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и духу очекивања да ће Божић баш на његова врата просут’ шаку злата, или, на-
водити ученика да се односи  критички, да размишља против духа песме - да се 
богатство стиче радом, или, да богатство, чак и радом стечено, није у злату него 
у другим вредностима, и којим? Општи утисак је да се и у новим програмима, 
углавном, налазе стари избори, стари писци и дела, упркос спорадичној појави 
„новијих“, ако су то Владимир Андрић и Влада Стојиљковић, као да се у свету 
књижевности за децу годинама ништа не дешава. 

Зато, најпре о критеријумима за избор текстова у школску лектиру и 
поштовању тих критеријума. 

Постоји општа сагласност да у школској лектири, састављеној од књижевних 
текстова, не треба да се нађу неуметнички (лажни, слаби, беживотни, тенденциоз-
ни) текстови. Неуметничко се не може бранити, нарочито пред дететом, никаквим 
другим вредностима. Једноставно, јер те вредности, иако постоје у делу, не могу 
оживети, оне остају мртве и неуверљиве, речју, не постоје. Естетски захтеви у из-
бору књижевних текстова за школску лектиру сматрају се примарним, а сазнајни 
и васпитни долазе тек у садејству са њима. И, нарочито, не треба страховати да у 
уметничким текстовима сазнајних и васпитних елемената нема. 

Естетски чин никад није сам себи сврха, и кад бисмо то хтели, лектира 
служи за овладавање вештином читања, за стицање знања, усвајање ставова, али 
је њен први задатак - подстицај за читање. При том се не мисли на „графичко 
отварање текста“ у првом разреду, нити на технике читања у каснијим разре-
дима, већ на читање као откривање света и откривање лепоте једне уметности. 
Књижевност не делује само на естетском плану, она се рефлектује на сазнајно-
васпитно поље, на мисаоно-емотивно и вољно понашање детета, на његово инте-
лектуално, емоционално и социјално изграђивање. Сазнајне и васпитне вибрације 
у књижевном делу дотичу дечје мало искуство и дечју отвореност за утицаје, 
оне развијају свест и знања о људским вредностима, осећања, саосећања, љубав, 
толеранцију и васпитавају вољу - самосталност, одлучност, упорност, негују 
слободу воље и слободу личности, поштовање вредности. Књижевни текст је, 
такође, добар подстицај у неговању усменог и писменог изражавања, у настави 
језика и граматике.

Као и у литератури за одрасле, ни у књижевности намењеној детету није 
све уметност. Но, таквим, неуметничким, текстовима не би требало дати место 
у литерарним читанкама. Постоји, чак, неписано правило да избор текстова за 
школску лектиру треба да буде антологијски. Програм за други разред, са до-
брим разлогом обавезује наставника, кад је у питању његов слободан  избор, да 
узима песме из Антологије српске поезије за децу Душана Радовића. Ипак, од 
једанаест ауторских песама  у лектири првог разреда само шест њих се налази у 
поменутој антологији; у другом разреду, од једанаест песама само четири песме 
су антологијске. Састављачи програма, приликом избора епских дела, још мање 
су консултовали Антологију српске приче за децу Слободана Ж. Марковића или 
Антологију Воје Марјановића. Пошто избори школске лектире нису, и не треба 
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да буду, нешто непроменљиво, ово би био индиректан предлог да се обавезност  
неких текстова поново размотри.

Не тврдимо да су сви „неантологијски“ текстови и неуспела књижевна 
остварења. Овде бисмо само навели личну жалост што се наставља, чини нам се 
у једном тренутку прекинута, традиција да се деца генерацијама васпитавају на 
најслабијим песмама једног од највећих, ако не и нашег највећег песника за децу 
Јована Јовановића Змаја. Реч је, у првом реду, о песми  Мати у лектири за први 
разред. Већ је више пута истицано да се рђава услуга чини и Змају и деци ако 
им се нуде „бескрвна упесмљења“ на рачун оних песама у којима је Змај велики, 
оригиналан, свеж и савремен. Песма Мати је једна од оних у којима је Змај тради-
ционалан, педагошки настројен, рационалан и неинвентиван. Нешто што је детету 
веома блиско, он објашњава преко мало познатих лабудова (које је дете видело, 
ако је видело, у зоолошком врту или на телевизији, сад вероватно чешће у вези са 
птичјим грипом). Код животиња је родитељство део инстинктивног понашања, код 
бројних, посебно и најчешће, везано само за једног родитеља, за мајку. Код човека, 
то није тако. Но, наивна, идилична слика лабудице која штити лабудиће и покрива 
их перјем својих крила и не би сметала, ако имамо у виду дечју наклоност према 
измештању ситуација из човековог живота у свет животиња, предмета и појава, 
али Змају она служи за поентирање (Материна љубав / није празна бајка. / Зато, 
децо, размишљајте / шта вам вреди мајка.). Нисмо сигурни и да ли је зарад ове 
песме упутно, а морало би се урадити, бајку (која је за овај узраст најатрактивнија 
књижевна врста - потреба за бајком и чудесним прати дечју потребу за искора-
ком из препознатљиве свакидашњице) разоткрити као пуку измишљотину и праз-
ну причу, којој је у последњој строфи супротстављена материнска љубав. Поред 
калкулисања око тога колико вреди то што се мајка брине, што пази и штити, има, 
наравно, са овом песмом и других проблема, нарочито оних који се тичу језика, 
који песму удаљавају од савременог детета.

У спектру фактора који чине тоталитет школе, књижевни текстови треба 
да буду изабрани не само по томе да ли ученик на одређеном узрасту може да их 
разуме и запамти, него и да прихвати и у себе интегрише његове поруке. Пре-
ма неким, искључивијим, мишљењима, избор текстова и вредности, које неће 
имати одјека у дететовој личности (иако их дете може разумети и запамтити), 
представља потпун промашај. Свака заједница је заинтересована да појединац 
усвоји одређени систем вредности и учини га основом свог индивидуалног и 
социјалног понашања. Тај циљ се, међутим, може остварити тек ако се пронађе 
могућност партиципације у садржајима које му се нуде, речју, сваки од тексто-
ва у лектири треба да омогући детету да се осети учесником или буде учесник. 
Поставља се питање, располажу ли задати текстови импулсима који могу да 
делују на свест, емоције, вољу и сензибилитет савременог детета. 

Дете више од одраслог живи у садашњости и књиге које му се пружају тре-
ба да буду савремене, да одговарају проблемима који се свакодневно појављују 
пред њим. То, опет, не значи да класична дела или она из народне књижевности 
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не могу бити изразито савремена ако детету помажу да разуме оно што се око 
њега или у њему догађа, нити да смелије увођење савремених писаца повлачи 
нужно истеривање традиционалних.  Ипак, чини се да је у школској лектири за 
први и други разред мало текстова о савременом детету и његовим доживљајима, 
да је мало оних који рефлектују дечји доживљај света, да није нађена права мера 
између традиције и савремености.

У лектири за први разред, од 27 задатих текстова, четири припадају 
народној књижевности, а томе треба додати и избор из народне књижевности 
који је остављен наставнику (успаванке, шаљиве песме, шаљиве приче, послови-
це, загонетке, брзалице). Ту су две Доситејеве басне и једна Езопова, и Толстојева 
прича Два друга. (Чудна је, стварно је чудна наклоност састављача програма 
према Толстојевим кратким причама, које је овај велики писац саставио за по-
требе образовања деце својих кметова у Јасној Пољани, јер их већ  деценијама 
сврставају у лектиру за млађе разреде основне школе. Ово важи и за причу 
Врабац и ласте, која се налази у лектири за други разред.) Избори из поезије 
Јована Јовановића Змаја, Момчила Тешића и Десанке Максимовић додатно вуку 
структуру лектире ка традицији.  Та тенденција се осећа и у избору текстова 
савремених песника који су атипични за њихову поетику. Упечатљив пример је 
текст Хлеб Владимира Андрића, или песма Нема за мачке школе Григора Витеза. 
(Читајући ову песму, не можемо се отети дејству сасвим блиског алузивног поља 
- девојчици је довољно да зна да кува, везе, плете, а то све може и код куће да 
научи, али дозвољавамо да у песми ничег од тога нема. Ипак, сигурно има једног 
стармалог размишљања у којем ће учествовати ретко које дете. Свако дете би, 
упркос школским правилима, радије повело своју мацу мезимицу у школу.)

Слично је и у лектири за други разред: од 31 текста, осам је из народ-
не књижевности, томе треба додати обавезан избор народних бајки, шаљивих 
прича, пословица, породичних и шаљивих песама, следе неизоставни Доситеј 
и Толстој, браћа Грим, Пушкин, Змај, Момчило Тешић, Десанка Максимовић, 
Мира Алечковић. Нарочито бисмо на овом месту истакли суровост у сликању 
стварности, непримерену за овај узраст, у Толстојевој причи Врабац и ласте, као 
и у епској народној песми Марко Краљевић и орао, у којој ће племенити Марко 
помоћи орлу тако што ће га извући из жара људске битке, нахранити људским ме-
сом и напојити јуначком крвљу. Посебан проблем код текстова који представљају 
књижевно наслеђе, чак и оних који заслужују своју славу, јесте језик који је оста-
рио, који је постао тежак, који омета да садржина текста буде одмах схватљива.

Може се рећи да модерна и савремена књижевност за децу, када се све ово 
има на уму, није нашла своје право место у школској лектири за први и други раз-
ред основне школе. Али то исто важи и за књижевно наслеђе. Нисмо сигурни да 
су за данашњег читаоца изабрана најадекватнија дела. У трагању за правим одно-
сом између књижевног наслеђа и савремене књижевности, у школској лектири за 
најмлађи узраст, требало би водити рачуна о следећем: школска лектира би мора-
ла одражавати присутност традиције у савремености, њено креативно учешће у 
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обликовању савремености, пре свега својим вредностима. Карактеристична црта 
књига за децу јесте одсуство носталгије и оријентација према будућем, а ако 
читанку са школском лектиром посматрамо као књигу за децу, а нема разлога да 
је схватамо другачије, онда књижевно наслеђе  треба да буде у складу са захтеви-
ма и потребама савремености. Овде је, по нашем скромном мишљењу, посебно 
проблематична басна Пас и његова сенка Доситеја Обрадовића са својом импли-
цитном поуком, оличеној у народној пословици Ко тражи веће, изгуби (и оно) 
из вреће. Овом приликом указујемо наставнику и на нека друга дела из народне 
књижевности која истичу скромност као врлину коју посебно треба неговати и 
развијати. Мислимо да то није у складу са савременим животом, нити са савре-
меним васпитањем, нити да је задовољавање оним постојећим, оним што се већ 
има, и у материјалном и у духовном погледу, оно што треба истицати као пример 
за углед,  поготову не у овако драстично негативном облику, да онај који посеже 
за већим, остаје без ичега.  

Школску лектиру треба да одликује и жанровска разноврсност. Поједини 
аутори истичу да у њој треба да постоји блага превласт поезије, у складу са 
дечјим емоционалним доживљајем света и у складу са дечјом потребом за игром. 
Однос поезије, прозе и драме, у постојећој лектири, изгледа овако: 13:11:3 у 
првом и 13:14:3 у другом разреду. Драмски текстови су најмање заступљени, 
што сматрамо и оправданим, с обзиром да су они намењени сценском извођењу 
и не остварују пуну вредност приликом читања, али и што су кратки драмски 
текстови, погодни за овај узраст, уметнички најслабији, и обично су намењени 
извођењу на школским позорницама.

Текстови из школске лектире не уводе децу, као што је и раније речено, 
само у свет уметности, него им могу отворити врата широког света, омогућити 
им да успоставе везу са другим народима, пре свега са „дечјим народом“ дру-
гих земаља. Узајамност, сарадња међу људима, разумевање другог и друкчијег, 
најпотпуније се може реализовати у пространој сфери културе и уметности, 
како је то истицала и Исидора Секулић. Имајући то на уму,  интересантно је 
посматрати, у школским лектирама за прва два разреда основне школе, однос 
оригиналне и преведене књижевности. Ниједна лирска песма није из преведене 
књижевности, то важи и за драмске текстове. У оквиру епике, у првом разреду 
налази се Езопова басна Лав и миш и Толстојева прича Два друга, у другом,  Гри-
мова бајка Три брата, Пушкинова Бајка о рибару и рибици, Андерсенова бајка по 
избору, Толстојева прича Врабац и ласте, одломак из Салтеновог Бамбија. Као 
што се може приметити, сви текстови припадају традиционалној књижевности и 
мало нашем детету откривају тај велики шарени свет. 

Разноврсност тематике је захтев који се у избору текстова за школску лек-
тиру на овом узрасту нужно намеће. Нека кратко побројавање покаже колико се 
о овом захтеву водило рачуна.

У лектири за први разред доминира тема о животињама (обрада је махом 
алегоријска, али и хумористичка): Славујак, Мати, Голуб и пчела, Два јарца, Две 
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козе, Бајка о лабуду, Сунчев певач, Лав и миш; Хвалисави зечеви; Нема за мачке 
школе, Зец и вук (11). Следи тема о годишњим добима (доминира пролеће): Сли-
ковница, Ветар сејач, Пролеће, Кад пролеће дође, све набоље пође; Јесења песма 
(5). Три текста говоре о деци: Цртанка, Са мном има нека грешка, Неће увек да 
буде први; два о школи: Ау што је школа згодна и Тужибаба..

Слично је и у лектири за други разред. Животиње: Смешно чудо, Патак и 
жабе, Болесник на три спрата, Лепо је све што је мало, Старо лијино лукавство, 
Коњ и магарац, Лисица и гавран, Пас и његова сенка, Шаренорепа, Доживљаји 
мачка Тоше, Врабац и ласте, Бамби (12); природа: Пролећно јутро у шуми, Кад 
почне киша да пада, Сликарка зима (3), мајчинска љубав: Мајка Јову у ружи ро-
дила, Песма за мамине очи, Чуо сам (3), тематика о деци и школи: Тајна, Дај ми 
крила један круг, Стара слика на зиду; Два писма; Школа, Зна он унапред (6).

Приметан је, нарочито у лектири за први разред, мали број дечјих ликова, 
и, нарочито, мали број животних ситуација које се могу препознати као дечје. 
Зар се, на пример, о другарству није могао пронаћи текст са свакодневнијим 
искушењем од оног у причи Два друга, и зар се другарство не би успешније под-
стицало и развијало на позитивном примеру - само су нека од бројних питања 
који се јављају. Или, у чему то све ученика другог разреда оплемењује и обогаћује 
прича Старо лијино лукавство, или, како ученик другог разреда разуме и прихва-
та поуку Змајеве песме Патак и жабе - Хуље лепо зборе, ал’ нитковски раде; је 
ли то иста ствар као у басни Лисица и гавран; како се, из оптике осмогодишњака, 
понашати према онима који лепо говоре - одмаћи се, држати сир чврсто у кљуну, 
или? Не само због  алегоричнности, већ и због тога што су у њу умотани разли-
чити односи међу људима у друштву, које дете не поседује у свом социјалном ис-
куству, басне су генерално (мало је изузетака) неподесне за прихватање на овом 
узрасту. Колика су дечја искуства везана за људску сујету, која се, према басни 
Лисица и гавран изједначава са рањивошћу, некритичношћу а онда у крајњем ис-
ходу са глупошћу?   Када се бирају књиге за дете њихова основна функција није 
да пружа детету само нове информације, јер се нова сазнања не стичу првенстве-
но из друге руке већ из сопствених доживљаја, које текст треба само да уобличи, 
да омогући детету да их претвори у искуство. Избор би, дакле, морао поћи од 
дечјих доживљаја и интересовања, али би при том стварао и нова, развијао дечју 
радозналост и отвореност према новом, другом и друкчијем.  

Уметничко дело, дело које је оцењено као уметничко, не може тим својим 
уметничким, ни васпитним, да зрачи ако није у складу са дечјим узрастом, са 
дечјим доживљајем света, искуством, и животним и литерарним. „Добра песма за 
децу (ово важи и за друге жанрове) мора бити нешто старијег искуства него што га 
деца имају. Она мора бити паметнија од деце да би могла откривати неоткривено. 
Али она мора имати неке везе са животом и искуством деце и бити врло близу дечје 
могућности да схвати и разуме“ (Радовић, 1984). Читаоце, а нарочито децу, умара 
оно што не разумеју, што није у складу са њиховим интересовањима, они беже од 
онога што им је туђе. Код детета постоји отпор према текстовима који не прате 
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његово интелектуално, емоционално и социјално искуство. Оно њихове поруке 
може да региструје, али не показује тенденцију за учествовањем. Улога књижевног 
текста је и у томе да утиче на избор модела за имитацију и идентификацију, која је 
без партиципације неостварива. Још је Русо у свом Емилу критиковао коришћење 
Лафонтенових басана у васпитне сврхе, сматрајући да  књижевни текстови не 
смеју ићи превише испред дечјег искуства. Према мишљењу Марка Сориана, 
основна грешка у читалачком васпитавању  „састоји се у томе да се детету предају 
механизми читања, али не и задовољство у читању. Но, само кроз задовољство у 
читању јачају и укорењују се механизми читања. Тиме се објашњава феномен којем 
присуствујемо - и који, уосталом, није само својствен Француској - феномен обавез-
ног и систематског описмењавања, којег брзо следи непосредно онеписмењавање 
што поприма забрињавајуће размере“ (Сориано, 1980).

Можда је погрешан, али је утисак да програми лектире за први и дру-
ги разред основне школе не држе корак са дечјим интересовањима, као ни са 
стремљењима савремене књижевности.

Уметнички текст, текст из школске лектире, требало би да буде слободан 
простор за дијалог, у којем се, у свакој појединачној рецепцији, реализује нов 
смисао. Наравно, тај смисао не може да буде случајан, он је резултат реакције 
читаоца на модел света понуђен у тексту, модел који читалац бар фрагментар-
но носи у себи. Другим речима, читалац је у стању да ступи у дијалог са тек-
стом уколико је он у складу са његовим очекивањима. Неповољно је, не само за 
књижевни текст, него и за наставника као медијатора између текста и ученика, 
ако се иде изнад или испод тих очекивања. И ту се налазе, по нашем мишљењу, 
велике могућности за креативност наставника. У општем не треба пренебрегну-
ти индивидуално, а у том индивидуалном - слободе и одговорности леже, пре-
васходно, на наставниковој процени. Он треба, познајући свако дете, да подстиче 
а не да намеће, да детету нуди оне текстове који су му блиски и привлачни, како 
би савладало напор њиховог читања. Лични избор наставника и његова лична 
визија онога што је добро за његове ученике могу бити бољи од безбојне меха-
ничке компилације којом одише, чини нам се, овај избор за лектиру у прва два 
разреда основне школе.

Мање или више експлицитно, програми постављају задатак да однегују као 
трајну животну потребу читање, као још увек основни извор знања и информација. 
Школска лектира треба да је језгро око којег се развија дечја лектира, шанса која 
се пружа сваком детету на путу да постане читалац. Деца којима се обраћа на-
ставни програм врло су различита - она долазе из различитих средина, у којима 
су им пружене различите могућности, једна су већ савладала читање или су на 
најбољем путу, друга се муче са тим и у томе троше енергију, готово да не до-
пиру до садржаја. „Дјеца у првом разреду основне школе, у доби кад се први пут 
самостално сусрећу с књигом, упркос многим заједничким карактеристикама и 
омеђењима према одраслим, нису нимало хомогена бића која би се дала свести на 
неколико одредница, а неће се хомогенизирати ни у идуће четири или пет година 
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о којима говоримо у смислу: група те и те доби, рјечник од толико и тих ријечи, 
способност пажљивог праћења толике количине текста, склоност за иреално или 
реално, могућност проширења рјечника, и интереса до те мјере и сл., на основи 
чега би се одредила та и та лектира, те и те књиге, као погодне и обавезне за свако 
дијете. /.../ Разлике су толико велике да се глобалним, неиздиференцираним при-
ступом не може постићи успјех. Не само да се губе као читатељи она дјеца којој 
би требало посветити посебну бригу и посебне методе, него се олако пропуштају 
и такви појединци који би се лако развили у читатеље да им је у право време пру-
жена права књига“ (Црнковић, 1976). Овај аутор сматра да такав поједностављени 
приступ лектири, колико год он одговарао састављачима програма, издавачима, па 
и наставницима,  стоји на погрешним премисама и има опасне последице. Дете 
је, без обзира на упутства и сугестије, на крају, ипак, само са књижевним текстом, 
и узалуд све сугестије и упутства, ако књига није у стању да га узбуди. Дете тада 
читање схвата као присилу,  што у њему ствара отпор, али и уверење да је књига 
нешто досадно, што треба избегавати. Истовремено, деца врло брзо „прочитају“ 
своје наставнике и дају им одговоре за које мисле да ће их задовољити.

Наметање књиге, ма како вредне, којој ученик (који треба да постане чита-
лац) није дорастао, или ју је, пак, прерастао, довешће до аверзије према читању. 
И у том смислу, обавезна лектира треба да буде још једном дорађена, у сваком 
случају смањена, да буде препоручена као окосница, а наставник би имао обавезу 
да је мења и допуњује према склоностима и могућностима својих ученика. У исто 
време, наставнику би се морала пружити помоћ да то може успешно спровести 
(прегледне информације о текстовима за одређени узраст, текстовима за различите 
типове читалаца, опремљене школске библиотеке, семинари). Обавезна лектира 
би, дакле, требало да има статус препоручене лектире и наставник би имао право 
да се те лектире не држи кад год процени да би поједини текст задржавао ученике 
који су одмакли напред, или обесхрабривао оне који иду полаганије.

Залагање за веће поље наставникове слободе и веће могућности настав-
никовог натпрограмског деловања у млађим разредима  основне школе има 
много оправдања и стога што се у њима историја књижевности не проучава, 
и  културноисторијски значај појединих књижевних дела  не може бити мери-
ло и услов за његово проучавање, што се и теорија књижевности тек назире, 
да не говоримо о књижевној критици. Препоручена лектира би морала јасно да 
упућује на задатке који се њоме могу остварити, а наставник би био у ситуацији 
да за остваривање појединих задатака изабере и текст који му се чини погоднији, 
његовим ученицима ближи, разумљивији, интересантнији, привлачнији и сл.

Школска лектира треба да пође од познавања и поштовања књижевности, 
од познавања и поштовања детета (његових интересовања, жеља, способности, 
склоности, ограничења). Она треба да смањи разлике у шансама деце која до-
лазе из различитих социјалних средина. Погрешке, привремена и ограничена 
решења треба избегавати, јер се последице не виде одмах, али је касно када се 
оне сагледају. „Строго говорећи, књижевни укус дечје публике једва да и постоји; 
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тај укус је неразвијен и код највећег броја одраслих особа, па би било чудновато 
да је код деце друкчије! Попут одраслих, и деца уживају у лошим песмама и 
безвредним романима; разлика је једино у томе што се она могу навести и на 
читање вреднијих текстова, и што притом не дају онај скоро начелни отпор који 
многи одрасли показују“ (Данојлић, 2004). Овде се може само додати да школска 
лектира у томе игра веома важну, ако не и најважнију улогу.  

На крају, још једном бисмо цитирали Марка Сориана у апелу да се задржи 
читање као незаменљиви део општења. „Треба разумети да се  ради о једном од 
начина општења које се појавило у одређеном тренутку наше историје и које 
може да поприми друге облике. Треба га зато прикључити другим облицима 
изражавања мисли који су се појавили у наше доба и престати да га бранимо од 
тих других облика изражавања. Такав став је, уз то, крајње неспретан, јер ће на 
крају довести дотле да се поверује да је читање осуђено. Проблем није, дакле, 
у томе да се спасе читање у онаквом облику у којем га познајемо, него да се 
сачувају његове одлике и његови позитивни утицаји, било у облику традицио-
налног читања, ако оно треба да се сачува, било кроз нове типове читања који 
се управо рађају“ (Сориано, 1980).  Ово подразумева напуштање слике настав-
ника који све доноси онима које образује, и прихватање наставника који ступа 
у дијалог са ученицима, дијалог који може донети и више од онога што су биле 
његове намере. Ово подразумева, поред читанке, и нова, модернија, средства у 
настави књижевности. Образовање и васпитавање је напор, али да би тај напор 
дао резултате, он се мора темељити на задовољству. 

Посредовање и утицај наставника, не треба наглашавати, креативан је 
процес. Он осим рационалног, обухвата и емотивне и имагинативне компоненте 
читалачке културе и књижевне осетљивости, и посебно, треба да буде истражи-
вачки усмерен, да упућује на откривање вредности. Можда је сувишно наглаша-
вати и да се сви напред наведени критеријуми у избору књижевног дела за лек-
тиру огледају и у слободном и натпрограмском избору наставника. И наставник, 
у свом слободном избору, треба да води рачуна о уметничкој вредности текста, 
о његовој једноставности,  пречишћености израза, духу слободе типичном за 
игру, о маштовитости, сликама, звучној речи, о његовој усклађености са дечјим 
доживљајем света, о могућностима детета да има свој угао посматрања, односно 
да је и његово гледиште задато у тексту, о томе подстиче ли он дете на маштање 
и размишљање, одговара ли језик књижевног текста језичким компетенцијама 
детета, има ли у тексту игре, ведрине, хумора којима се успоставља непосредан 
контакт са дететом, одговара ли књижевни текст својом тематиком или начином 
њене обраде на дечју радозналост, на специфична интересовања, која не морају 
нужно да се поклапају са оним шта одрасли мисле да децу интересује.

Пошто се у прва два разреда основне школе (у првом нарочито) 
књижевност више прима преко слушања, наставникова медијаторска и интер-
претативна улога још је израженија. Већ код наставниковог изражајног читања 
(хтео он то или не) не само да се репродукује књижевни текст, он се тумачи и ин-
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терпретира - експресивношћу, емотивним нијансама, наглашавањем и сл. У раз-
говору о тексту, наставник, такође, својим питањима усмерава ученичку пажњу, 
емоције и мисли ка циљевима које је он сам поставио. Добар део „посла“ на-
ставник је обавио и приликом мотивације ученика за доживљавање и сазнавање 
књижевног текста. Ово је управо место и време да позовемо на мали опрез сваког 
медијатора, посебно наставника, јер је његов утицај најдиректнији, пред соп-
ственом креативношћу. Књижевни текстови су управо карактеристични по томе 
што им је страна искључивост, једностраност, коначност. Наставникова креатив-
ност би се, по нашем мишљењу огледала у подстицању истог таквог (креатив-
ног) мишљења код деце, у неговању различитости, уважавању другачијих одго-
вора. Но, неки примери из искуства  показују да у дијалогу између наставника 
и ученика над књижевним текстом, наставникова креативност може ићи путем 
занемаривања естетског а форсирања васпитног, све до проналажења поука које 
дело и не садржи. Већ пословична опседнутост наставника питањем шта је пи-
сац хтео да каже понекад доводи до тога да наставник своје дидактичке намере 
приписује писцу, иако  текст не пружа разлоге за то. 

На самом крају, не би било добро да се наставниково слободно, креатив-
но и натпрограмско поступање темељи на корекцији мана и пропуста учињених 
приликом састављања избора школске лектире. Била би много боља слика да сам 
избор подстиче креативност наставника у сопственим изборима, да му понуђена 
лектира даје крила за истраживачко, експериментално, ново. Управо се бојимо 
нашег менталитета, однегованог на традицији, на неповерењу према новом, 
чак на страху од новог, и на разочарању бројних који другачије мисле, али су 
се уморили од сталног супротстављања. Многи не мисле тако, али поступају 
по народној: Вежи коња где ти газда каже. И ту се, највише огледа одговорност 
састављача програма и „избирача“ текстова за школску лектиру. Речју, њихов из-
бор, хтели то они или не, одређује домете наставникове (пожељне) креативности 
и натпрограмског поступања.

Ова научно-стручна конференција би могла бити значајан корак у прав-
цу даљег дијалога, даљих, свеобухватних анализа, заснованих на релевантним 
истраживањима и праћењима остваривања програмских задатака наставе српског 
језика у основној школи, у тежњи да се нађу права решења, адекватни избори 
књижевних текстова за школску лектиру, избори који подразумевају ученикову 
партиципацију и наставниково креативно и натпрограмско поступање.
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Summary: The paper is an attempt to open and review certain issues related to the place and role 
of required reading in teaching Serbian language in our elementary school.
To a certain extent, since it deals with generally accepted attitudes, the paper addresses the general 
issues of choosing texts for required reading, the criteria such as esthetic, cognitive and educational 
values, correlation with children’s age and their developmental needs, the possibility of students’ 
participation and particularly the issues of satisfying the criteria in practice. 
The discussion is based on the current required reading in the first two grades of elementary school, 
since they have recently been undergoing two reforms and are concerned with correlating required 
reading texts with the goal and tasks of teaching Serbian language determined by curriculums.
The focus is both on innovated (innovative?) options of literary texts and on the filed of teacher’s 
creativity and acting beyond curriculum which is, judging the facts, more declarative and less ap-
plicable in teaching practice.
In her efforts to reach the appropriate solutions, the author is in favour of a comprehensive analysis, 
based on relevant researches and application of curriculum tasks, on the opinion of all the partici-
pants within the educational process. It is the author’s hope that this expert conference is a giant 
step towards that direction.
Key words: curriculum, tasks, school reading, required, recommended, literary text, criteria of 
choice, esthetic, cognitive, educational, student participation, tradition, modernity, original and 
translated literature, thematic and genre versatility, teacher creativity, surcirricular acting.


