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СТРИП У НАСТАВИ ЈЕЗИКА
И КЊИЖЕВНОСТИ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ − МЕТОДИЧКЕ
МОГУЋНОСТИ
САЖЕТАК. Могућности коришћења стрипа у настави матерњег, али и страног језика и књижевности разноврсне су и многобројне. Он може бити мотивација за доживљај књижевног дела, потпуније разумевање граматичких категорија, правописних правила или повратна информација о
прочитаном. Стрип подстиче читалачку перцерпцију ученика, а његово сачињавање развија опажај за одвајање кључних сегмената који се
представљају сликом и текстом. У савременом добу у којем доминирају
дигитални медији, свакако заслужује посебно место у настави како би
оснажио вредност књиге. Циљ рада је представљање могућности за коришћење стрипа у настави матерњег језика, књижевности, језичке културе и учењу страног, односно енглеског језика.
У раду су приказани елементи стрипа, његова структура и осврт на
историјске чињенице, као и могућности употребе у настави. Као визу1
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елно средство комуникације карактерише га временска димензија настала ређањем кадрова, што га чини сличним филму. Истовремено изражавање сликом и текстом, карактеристичан дијалог, ређе монолог,
динамика и временски след посебно су занимљиви ученицима, што га
препоручује за учење језика, подстицање читања, развијање језичке
културе и боље разумевање књижевности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: стрип, настава српског језика, енглески језик, стрип у настави.
УВОД
Још у /оAа неоли9а цр9еж је Aио начин Aележења човекових
мисли, осећања, рас2оложења. Та 2рва човекова /уховна ак9ивнос9 2ре92ос9авља се /а је Aила изазвана и ес9е9ским 9ежњама,
2о/с9акну9им емо9ивним 2роживљавањем /оVађаја. Цр9еж, о/носно слика основ је 2рвих 2исмовних оAлика о/ којих је сваки
изражавао о/ређену и/еју, 2ре/с9ављао о/ређени 2ојам. Пик9оVрам је и /анас значајан ви/ комуникације у живо9у човека (саоAраћајни знаци, ма9ема9ички симAоли, VрAови, зас9аве, лоVои…).
Савремене Vенерације о/рас9ају уз /иVи9алне ме/ије 9е имају
све израженију 2о9реAу /а се с2оразумевају нај2ре сликом, 2окре9ом, он/а звуком, а на крају Vовором или 2исањем.
Имајући у ви/у /а /е9е о/малена све9 /оживљава у сликама, а
цр9ежом изражава свој /оживљај, визуелни ме/иј 2ре/с9авља
омиљени начин комуникације, али и сазнавања (Scott, 2005).
Прве линије, оAлици и 2оврши, 2рве „слике“ 2ло/ су /е9е9ове
маш9е 2о/с9акну9е оним ш9о је ви/ело, за2азило, визуелно /оживело. Рано ин9ересовање за цр9еж и сликовне са/ржаје 2ружа
моVућнос9 ро/и9ељима, а 2осеAно вас2и9ачима и учи9ељима /а
цр9еж искорис9е као моћно сре/с9во у развоју /е9е9а. Цр9еж као
/оминан9ан ме/иј у с9ри2у, уз 2ажљиво Aиране речи, може Aи9и
моћно сре/с9во вас2и9ања и оAразовања /еце млађеV школскоV
узрас9а.
„Занимљивос9 с9ри2а се 2рвенс9вено оVле/а у с9алнос9и ликова
и хуморис9ичкој 9ехници, 9е он носи карак9ерис9ично оAележје
мо/ерне масовне кул9уре“ (Речник књижевних 9ермина, 1992,
с9р. 770).

Мо/ерни с9ри2 Aи 9реAало /а Aу/е „онај који шири своје моћи,
све више се Aлижи /уху и сложенијем исказивању значења, 2ре2озна9љив је у2раво 2о вре/нос9и своV 2ро2ра9ноV 9екс9а…“
(Ignjatović, 1975, с9р. 4). Тако с9ри2 /анас више није само 2рича,
шала, заAава у сликама, већ 2ос9аје 9воревина ин9елек9уалне
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вре/нос9и захваљујући чему Aи моVао /а има значајно мес9о у
школи. Сажимање у мо/ерном с9ри2у је нео2хо/нос9, јер 2реко
изаAраних /е9аља, њима и њиховим 2рикривеним значењима
„2ри2ове/а“, ш9о 2ре/с9авља значајну уме9ничку вре/нос9 и AоVа9с9во. Тако конци2иран, 2о 2равилу, не може и не жели /а 2ружи све, чиме се као ви/ саже9оV сао2ш9авања разликује о/ Aило
које /руVе класичне усмене или 2исане форме. То сажимање у
с9ри2у није не/ос9а9ак, већ у случају у2о9реAе у нас9ави може
Aи9и снажан 2о/с9ицај мисаоне и језичке ак9ивнос9и, 2рилика
за ис2ољавање креа9ивнос9и ученика. Међу9им, „с2ознаја о /ечјој 2риврженос9и с9ри2у као /а не /о2ире /о сас9ављача нас9авних 2роVрама… Е9ике9ирањем с9ри2а шун/ом занемарују се њеVове Aројне моVућнос9и у нас9авном 2о/ручју /руш9вених и
хуманис9ичких наука“ (Lazzarich, Tомљеновић, 2011, с9р. 7−8).
Било као мо9ивација за /оживљај књижевноV /ела, 2о92уније разумевање Vрама9ичких ка9еVорија, 2раво2исних 2равила или
као 2овра9на информација о /оживљају 2рочи9аноV, о/носно
с9е2ену разумевања сазна9оV, с9ри2 заслужује 2осеAно мес9о у
нас9ави како Aи оснажио вре/нос9 књиVе у време /иVи9алних
ме/ија.
СТРИП КАО МЕДИЈСКА ФОРМА КОД НАС И У СВЕТУ
Свој нас9анак с9ри2 /уVује комAинацији /вају 2исма: сликовно-значењскоV и Vласовно-значењскоV ш9о је учинило /а 2ос9ане
својеврс9ан визуелно-ли9ерарни сис9ем који о/авнина 2ривлачи 2ажњу, како /еце, 9ако и о/раслих. Comic strip (на енVлеском
весела 9рака или вр2ца) је низ цр9ежа који 2риказују неки /оVађај, а 2раћени су кра9ким, саже9им 9екс9ом „2реко 2о9реAним за
оAјашњење и 2овезивање 2оје/иних е2изо/а на сликовној вр2ци“ (Пе/аVошка енцикло2е/ија 2, 1989, с9р. 398). То је визуелно
сре/с9во комуникације за које је карак9ерис9ична временска /имензија која се 2ос9иже ређањем ка/рова, о/носно 9о је „низ
слика Aез речи или са сасвим мало 9екс9а, 2ри чему су слике нанизане 9ако /а личе на каиш или филмску 9раку“ (Пе/аVошки
речник 2, 1967, с9р. 413). Осим временске /имензије и сле/а /оVађаја важна карак9ерис9ика с9ри2а је ис9овремено изражавање
сликом и 9екс9ом. Дакле, ра/ња, зAивање које је 2риказано, 2очива на сликовно-знаковном 2исму ш9о о/Vовара фаAули у књижевном /елу. С9ри2 је „2рича чија је акција 2ре/с9ављена низом
слика 2ро2раћених 9екс9уалним /ијалоVом или оAјашњењима“
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(Речник књижевних 9ермина, 1992, с9р, 770). Тиме се с9ри2 намеће као моћно сре/с9во у нас9ави језика и књижевнос9и. Сас9оји
се о/ 9еме, ка/ра, слике, 9екс9а и звукова 9е у сеAи оAје/ињује визуелне, ш9ам2ане и ау/и9ивне ме/ије.
Тема означава оно о чему се у 9екс9у Vовори, увек је кра9ка и јасна. Ка/рови се нижу с лева на /есно и о/озVо наниже 2ри чему
морају Aи9и ис9е величине. Текс9 је саже9, јер у неколико ка/рова 9реAа ис2рича9и целу 2ричу. Чес9о је у „оAлачићу“, а може
Aи9и и Aез њеVа, на /ну или изван ка/ра. За с9ри2 су веома важни
звукови. Сам оAлик оAлачића има звучну улоVу. Тако 2ос9оје
оAлачићи који означавају Vовор лика или њеVово размишљање.
Гласнос9 звукова или Vовора у с9ри2у може се наVовес9и9и ин9ер2ункцијом (у2и9ницима, узвичницима, као и величином и
/еAљином слова). За с9ри2 је карак9ерис9ичан /ијалоV, ређе монолоV, ш9о Vа уз /инамику и временски сле/ чини 2ривлачним
/еци 2ре/школскоV и млађеV основношколскоV узрас9а.
Као ме/ијска форма, 2ојављује се у /руVој 2оловини 19. века,
9ачније 9ворцима с9ри2а сма9рају се 9ројица ау9ора Ričard
Autkolt, Dženis Svinerton и Rudolf Dirks (ви/е9и више у Ignjatović,
1975), који су 1896. Vо/ине оAјавили своје 2рве хуморис9ичке цр9еже. Ма/а је и/еја о с9ри2у 2рису9на мноVо раније, још у цр9ежима 2ећинскоV човека, цр9ежима на ан9ичким вазама и рељефу ш9и9ова, на фризовима Vрађевина, као и у еVи2а9ском сликарс9ву или на Трајановој 9аAли2 која је нас9ала око 100. Vо/ине
н.е. Даљи развој с9ри2а нас9авља се у ренесансној Немачкој и
Француској ка/а се 2ојављује слика у/ружена са 9екс9ом. И2ак,
на 2ојаву 2ре9еча с9ри2а највише је у9ицао 2роналазак ш9ам2арске 2ресе чиме је још у XVIII веку енVлески сликар Вилијем ХоVар
(William Hogarth) с9ворио неколико сликарски нара9ивних секвенци.
Ко/ нас 2рве низове 2овезаних слика /оносе Змајев часо2ис за
/ецу Невен и часо2ис за /ецу С2оменак који је уређивао Иван
Мар9иновић, „лис9ови за заAаву и 2оуку ср2ској /еци са сликама“ (Пе9ровић, 2014, с9р. 114). Теме у 2рвим с9ри2овима ко/ нас
2
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На92ис на 9аAли је Aио уклесан у шес9 ре/ова са AоVа9ом рељефном /екорацијом. ТаAла је украшена са /ва /елфина у скоку изна/ 2овршине во/е, шес9ола9ичним ружама и орлом раширених крила. Ис2о/ на92иса на ла9инском „ИМПЕРАТОР ЦЕЗАР, БОЖАНСКОГ НЕРВЕ СИН, НЕРВА, ТРАЈАН АВГУСТ ГЕРМАНИК,
ВРХОВНИ СВЕШТЕНИК, ЗАСТУПНИК НАРОДА ПО ЧЕТВРТИ ПУТ, САВЛАДАВШИ ПЛАНИНСКО И
ДУНАВСКО СТЕЊЕ, САГРАДИ ОВАЈ ПУТ“ је фиVура која клечи, а изна/ је на/с9решница са касе9ираном 9аваницом.
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Aиле су 2реузе9е из фолклора и Доси9ејевих Aасни или 2рерађени мо9иви из филмова. Њиховом анализом закључујемо /а је
очиVле/на намера ау9ора /а 9екс9ом и оAавезно сликом уз с9ихове 2ривуку 2ажњу најмлађих и на занимљив начин ис9акну
вре/нос9 књиVе, чи9ања и учења. С9ри2 је 2оре/ заAавне, имао и
2оучну улоVу, ш9о се из 2рилоVа који сле/е може ви/е9и.

СЛИКА 1. СТРИП ШАЛА ПРЕТОВАРЕНО, НЕВЕН 1881. ГОДИНЕ
(DRAGINČIĆ, ZUPAN, 1986)

Прису9ан хумор и асоција9ивнос9 AоVа9е маш9у најмлађих
2ружају моVућнос9 /а уна2ре/ ви/е ш9а се може /еси9и ако је
неко нео2резан и не2ажљив. Ди/ак9ичнос9, нај2ре сликом, а
он/а и 9екс9ом о2омиње /а у свему 9реAа Aи9и умерен. Ис9ичући значај очиVле/нос9и, али и 2рак9ичне ак9ивнос9и за ус2ешно
учење и ком2ле9ан развој /еце, „Јован Јовановић Змај се /ржао
9оVа све /о новемAра 1886. Vо/ине ка/а су у Невену 9екс9 2есама
2ра9иле ликовне илус9рације“ (Грујић, 2014, с9р. 104), /а Aи у 21.
Aроју увео још је/ну новину – с9ри2 слаVалицу. „Причу Ш9а се /оVо/ило са очевим шеширом оAјавио је Aез 2ра9ећеV 9екс9а и ис2ремеш9аним ре/осле/ом слика 2ос9авио занимљив за/а9ак
чи9аоцима“ (Грујић, 2014, с9р. 104). Тиме је 2оказао /а изузе9но
цени ош9ро око и ум најмлађих. О/ њих се очекивало /а 2окажу
сналажљивос9, ош9роумнос9, креа9ивнос9 како Aи све „вра9или“
на своје. По/разумевало се /а ће се ин9елек9уално и језички 2оиVра9и са низом ис2ремеш9аних слика како Aи осмислили 9екс9
који Aи се укло2ио уз овај /оVађај и 9ако 2ре/ви/ели 2осле/ице
учињеноV.
Динамика 2рису9на у с9ри2у, зVусну9ос9 и језVрови9ос9 језика
чине Vа Aлиским /ечјим иVрама и 2ружају моVућнос9 о/Vоне9ања ш9а је још моVло Aи9и, ко се 2ојавио, ш9а се /оVо/ило, како се
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СЛИКА 2. ШТА СЕ ДОГОДИЛО СА ОЧЕВИМ ШЕШИРОМ, НЕВЕН 1886.
ГОДИНЕ, (DRAGINČIĆ, ZUPAN, 1986)

завршило и сл. Дечаци млађеV школскоV узрас9а воле 2о/виV, 2окре9 и ау/и9ивне елемен9е у с9ри2у; /евојчице се више ин9ересују за Aоју, оAлик и ес9е9ске вре/нос9и. Са узрас9ом све више 2ажње 2освећују слици, али и 9екс9у, 2ажљиво Aираним речима
које крију /уAље значење, 9раже везу између ликова, њихових
физичких осоAина 2ре/с9ављених сликом и /уховних „насликаних“ речима.
„Данашњи цен9ри с9ри2а – Француска, БелVија, Ја2ан и САД – неVују различи9е 9ра/иције. Француски с9ри2 највише 2олаже на уме9ничку вре/нос9; 2озна9и ау9ори су У/ерзо (Ас9ерикс), Морис (Талични Том) и /р. Ја2ански с9ри2 манVа најмлађи је, а нај9иражнији; 2ажња се више 2освећује ра/њи неVо цр9ежу. Позна9и с9ри2 ау9ори у САД су М. Флајшер (Бе9и Бу2), А. Рајмон/ (Флеш Гор/он), Е.
Крислер (По2ај), а 2озна9и с9ри2 јунаци Вол9а Дизнија су Мики,
Шиља, Паја Па9ак и /р., као и су2ерхероји: Су2ермен (1938) и Бе9мен (1939)“ (О2ачић, 2014, с9р. 783).

ЗAоV велике моћи с9ри2а /а на Aрзину „2ове/е“ најмлађеV
чи9аоца у све9 маш9е, 2онесе Vа и мо9ивише, /елује на њеVа нај2ре емоционално, 2а 9ек он/а ин9елек9уално, у 2рошлос9и је Aио
2розван о/ с9ране ске29ичних ро/и9еља и 2е/аVоVа као не/о322
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вољно вре/ан уме9нички израз. Међу9им, /анас 2ос9аје све 2о9реAнији /ечјој ли9ера9ури као значајан 2о/с9ицај у смислу
емоционално-ин9елек9уалне 2ри2реме, оAезAеђивања 9рајније
концен9рације, али и визуелизације и конкре9изације о/ређених Vрама9ичких са/ржаја, 2раво2исних 2равила, уме9ничкоV
све9а књижевноV /ела, 2осеAно у 2рвом и /руVом разре/у.
Циљ ра/а је 2риказ ме9о/ичких моVућнос9и за коришћење
с9ри2а у нас9ави ма9ерњеV језика, књижевнос9и, језичке кул9уре, као и у учењу с9раноV, о/носно енVлескоV језика. За/аци су:
у9вр/и9и основне елемен9е с9ри2а који 2ружају моVућнос9и за
ос9варивање нас9авних циљева и за/а9ака; у9врђивање ме9о/ичких смерница за коришћење с9ри2а у 2ре/ме9ним оAлас9има. У нас9авку ра/а Aавићемо се моVућнос9има с9ри2а у нас9ави
језика, како ма9ерњеV 9ако и с9раноV, у циљу квали9е9нијеV усвајања с9ан/ар/них норми језика и развијања љуAави 2рема књизи и чи9ању.
МОГУЋНОСТИ СТРИПА У НАСТАВИ ЈЕЗИКА, ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И КЊИЖЕВНОСТИ
Савремено /иVи9ално /руш9во /аје 2ре/нос9 визуелним ме/ијима 9е књиVа, као ш9ам2ани ме/иј и извор знања, 2олако Aива
2о9исну9а. У 9ом кон9екс9у с9ри2 2ос9аје све моћније сре/с9во у
сазнавању са/ржаја, како ликовне 9ако и ли9ерарне уме9нос9и.
„С9ри2овска Aеле9рис9ика 9ехником цр9ежа и речи 2лени маш9у
и с9вара илузију схва9љивос9и 2о/је/нако ко/ /еце и о/раслих,
9е може Aи9и у служAи науке или /руVих ин9елек9уалних 2реVнућа“ (Пе9ровић, 2014, с9р. 114). Као својеврсни визуелно-ли9ерарни
сис9ем с9ри2 све више 2ривлачи 2ажњу најмлађих.
У кон9екс9у ин9ерме/ијалнос9и, ис9раживања (Kerneža, Kovdigel Aberšek, 2016; Lazzarich, Tомљеновић, 2011) 2оказују /а су
с9ри2ови омиљено ш9иво најмлађих зAоV хумора, заAавнос9и,
кра9коће, с2он9анос9и којом се намећу, али и /инамике, звука и
слике. Све више 2ос9ају ефикасан ме9о/ у усвајању језика или реце2цији књижевноV /ела. У време кризе чи9ања, ка/а 2оласком у
школу 9реAа усвоји9и сложене мисаоне веш9ине – чи9ање и 2исање, уз о/Aојнос9 која 2ос9оји 2рема ш9ам2аним ме/ијима,
с9ри2 може Aи9и /раVоцена 2омоћ. За9о Vа све чешће срећемо у
Aукварима, чи9анкама, уџAеницима /руVих 2ре/ме9а, а 2осеAно
уџAеницима с9раноV језика.
УиVрани с2ој слика + слова = реч је 2оче9ни корак у учењу чи9ања, о9кривању значења речи и њеном озвучавању. Тем2о чи9аБУБА Д. СТОЈАНОВИЋ, ДАНИЈЕЛА Б. МИШИЋ, ЗОРИЦА В. ЦВЕТАНОВИЋ
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ња у овом случају /ик9ира сам чи9алац у зависнос9и о/ својих
с2осоAнос9и, /ок Vа визуелна с9аAилнос9 2ривлачи и 9име развија 2ози9ивне осоAине личнос9и /раVоцене за усвајање 9ехнике чи9ања, 2о2у9 у2орнос9и, с9р2љења и ис9рајнос9и у о9кривању 2оруке коју с9ри2 шаље. Ученици 2рвоV разре/а моVу /а цр9ају 2ојмове на основу речи, или /а 2ишу речи на основу слика и
9ако сами с9варају с9ри2. МоVу /а 2ишу /ијалоVе међу ликовима
Aасни, /а осмишљавају AорAе /оAра и зла у Aајци, мес9о и време
/ешавања ра/ње, /а илус9рују 2ое9ске слике у 2есми, /ајући им
звучни ефека9, /а „нижу“ /оVађаје у 2ричи.
Савремено 2есниш9во, 9акође, корис9и елемен9е с9ри2а, 2а су
9ако 2есме Душана По2 Ђурђева „насликане“ речима. „Песниш9во оличено у визуелним симAолима који 2о/сећају на слике
срца, лас9е, /рве9а, цве9а, јаAуке и сличне 2ривлачне ликовно-фиVура9ивне форме, 2резен9ација су сликовноV 2исма мла/оV а/реса9а“ (Пе9ровић, 2012, с9р. 49), ш9о и/е у 2рилоV 2ојачаној визуелизацији и емоционалном /оживљају који ко/ њеVа /оминира.
У нас9ави Vрама9ике и 2раво2иса с9ри2 се може корис9и9и на
више начина (Пе9ровачки, Љ., Савић, М. 2012, с9р. 14–19). Функционално се може у2о9реAи9и као линVвоме9о/ички 9екс9 у којем се 2ре2ознаје језичка 2ојава. ПосеAно 2оVо/ни са/ржаји за 9акву оAра/у су врс9е реченица (изјавне, у2и9не и узвичне), ин9ер2ункцијски знаци, велико слово на 2оче9ку реченице, у2равни
Vовор. Ученици о/ 2рвоV разре/а основне школе уче основе језика и 2раво2иса, а с9ри2 им у савла/авању основа Vрама9ике и
2равилноV 2исања може веома 2омоћи и нас9аву учини9и занимљивом.
С9ри2 се и у нас9ави језичке кул9уре може корис9и9и на више
начина. Развијени /ијалози служе као 2о/с9ицај за свако/невне
разVоворе или усмерене језичке вежAе на нас9авним часовима.
РазVовор о сеVмен9има с9ри2а, /оVађајима, јунацима и њиховим
2ос9у2цима у9иче на Vоворне с2осоAнос9и ученика. Прожимање
нас9аве књижевнос9и и 2исменоV изражавања може се ос9вари9и 2риказивањем /елова или целоV књижевноV 9екс9а у ви/у
с9ри2а. Такав начин 2овезивања моVућ је и 2осле чи9ања романа.
На 2ример, „око Хла2ића ће ученици ис2рича9и своју 2ричу (Је/ан /ан на 2у9овању с Хла2ићем), /а9и јој наслов или 2рочи9ани
роман изрази9и с9ри2ом, заје/ничком сликовницом уз ис9о/оAно 9ихо слушање Берлиозове Фан9ас9ичне симфоније“ (Lučić,
2005, с9р. 149). У ра/у са ученицима млађеV основношколскоV уз324
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СЛИКА 3. ИМЕНИЦЕ, ПОКАЗИВАЧ.

рас9а 2оVо/но је корис9и9и с9ри2 у различи9им нас9авним си9уацијама, а у нас9авку ра/а 2риказане су ме9о/ичке моVућнос9и
2о/с9ицања за /оживљај књижевноV /ела.
СТРИП КАО ПОДСТИЦАЈ ЗА ДОЖИВЉАЈ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА
Илус9рације у књиVама о/увек су 2ривлачиле најмлађе. Још 2ре
неVо ш9о се 2ојави ш9ам2а у Aоји, занимљиви комични цр9ежи
Aили су снажан 2о/с9ицај /е9е9у /а завири међу корице књиVе,
у2озна ликове, 2роживи /оVађаје, о9крије 2оруке. Поклањајући
најмлађима, у свом Невену, уз 9екс9 2есме и слику, Змај је имао
„јасну 2ре/с9аву о 9оме колико 2рикла/на илус9рација чини
9екс9 AоVа9ијим и ко/ реци2ијен9а олакшава ем2а9ију са 2рочи9аним са/ржајем“ (Грујић, 2014, с9р. 100). „Де9е9у ће 2рво илус9рација скрену9и 2ажњу и заин9ересова9и Vа за 9екс9. Тај њеVов
2рви кон9ак9 са књиVом … служиће као мерило и 2у9оказ, као
оријен9ир и 2у9овођа за све 2о9оње књиVе“- ис9иче Змај (Грујић,
2014, с9р. 101). У њеVовим чес9о с9ри2ованим 2есмама у Невену,
анимални јунаци су: сналажљива лисица, /омишља9а мачка, нес9ашни миш, ра/ознали мајмун, ружно 2аче, 2ијана Vуска, нес9аБУБА Д. СТОЈАНОВИЋ, ДАНИЈЕЛА Б. МИШИЋ, ЗОРИЦА В. ЦВЕТАНОВИЋ
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шно ш9ене… Блиски и иначе омиљени /еци, 2риказани су у несваки/ашњим си9уацијама: као ђаци (Пачја школа), Vоворници
(Па9ак и жаAе), неус9рашиви и у2орни у својим намерама (Ме/ве/ и зечићи), увек 2ре/узимљиви (Коњаник). Те „/инамичне
с9ри2оване 2есме 2ружају моVућнос9 уверљивије карак9еризације јунака и /оносе јасније 2оруке“ (Грујић, 2014, с9р. 103). МоVућнос9 илус9ровања /ужих 2есама у ви/у с9ри2а 2осеAно је
/раVоцена у циљу лакшеV учења на2аме9 и 2о92унијеV разумевања (ви/е9и за/а9ак за самос9ални ра/ ученика уз 2есму Вожња –
Д. Максимовић у Цве9ковић и сар. 2010, с9р. 43).
Чи9ајући /ијалоVе, наслућујући мисли и намере ликова, 2ра9ећи ра/њу, о/Vоне9ајући заVоне9но у је/инс9ву слике и речи реци2ијен9у се ну/и моVућнос9 /а ак9ивно учес9вује у сазнавању
/ела. Позна9о је /а лик у књижевном /елу о/ликује развијени,
сложени и чес9о 2ро9ивуречни карак9ер.
„У ме9о/ици нас9аве ма9ерњеV језика, 9оком анализе, најчешће се
9умаче 2ос9у2ци карак9еризације ос9варени 2осре/с9вом: (1) о2исивања уну9рашњеV изVле/а лика; (2) именовања лика; (3) верAалноV ис2ољавања лика; (4) о2иса: екс9еријера, ен9еријера или 2риро/е; (5) си9уационоV сликања – кроз /еловање, акцију или /оVађаје; (6) социолошке; (7) 2сихолошке и (8) ес9е9ске карак9еризације“
(С9акић, 2015, с9р. 300).

Све наве/ено је 2у9ем с9ри2а моVуће, он 2ос9аје моћно сре/с9во у њиховом разо9кривању. Узмимо 2ример МалоV 2ринца,
романа Ан9оана /е Сен9 ЕVзи2ерија. То је, како ис9иче Црнковић
„… 2рича која се оAраћа /јеци, а Vовори о најозAиљнијим 2и9ањима
живо9а, о о9уђенос9и савременоV високоцивилизованоV човека; …
2рича која се оAраћа /јеци, а 2ревише 9ражи о/ /јеце /ок је у ис9о
време крис9ално је/нос9авна у језику и изразу и /о савршенс9ва
2роже9а /е9ињим 2оVле/ом на све9 и с9вари ослоAођене 2раVма9изма; 2рича која се разрачунава с о/раслима износећи /ијаVнозу
за коју не верујемо /а може Aи9и /еци разумљива и /ос9у2на“
(Crnković, 1987, с9р. 224).

У 9ежњи /а се ово изузе9но вре/но књижевно /ело 2риAлижи
/еци у из/ању ВеселоV че9вр9ка 2ре неколико Vо/ина 2ојавила се
с9ри2 а/а29ација књи е Мали ринц из уVла францускоV цр9ача
Жоана Сфара. КњиVа – с9ри2 је наишла на о/личан 2ријем како у
Француској, 9ако и ко/ нас.
„Динамична ра/ња, AоVа9и /ијалози који се /ешавају у 2ус9ињи и
ориVиналне ЕVзи2еријеве илус9рације у /елу, 2осеAан о/нос 2рема
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цр9ању, веш9ини коју „заслуVом“ /руVих ау9ор /ела није моVао /а
усаврши Aиле су /овољан 2о/с9ицај Сфару /а изAалансира /ва
с9роVа кри9еријума и креира /оAар с9ри2 AоVа9оV с9ила и 2уноV колора /ржећи се Vо9ово Vномских ЕVзи2еријевих и/еја, 2о2уш9ајући уз/а ориVинала 9ек на махове, /а Aи се о/ржала Aи9на /инамика
9оком ориVиналноV VрафичкоV ос9варења. Оно ш9о је кључно, ш9о
из/ваја књижевно /ело Мали 2ринц о/ ос9алих, Сфар је ус2ео /а
за/ржи и у својој а/а29ацији /а чувену еVзи2еријевску 2оруку –
ника/а не смемо заAорави9и /ечији 2оVле/ на све9, 2о/је/нако Aи9ан у /ечијем и у све9у о/раслих…“.
(Мали ринц, Макар9)

У2о9реAа с9ри2а у циљу 2риAлижавања овоV за /ецу сложеноV
/ела може значајно /а их 2о/с9акне у фази мо9ивације за чи9ање
9име ш9о ће визуелно, у2ознајући VлавноV јунака и кључне ликове ак9ивније 2рис9у2и9и чи9ању и сазнавању њеVових вре/нос9и. Визуелни /оживљај значајно /о2риноси јачању жеље најмлађих /а 2омоћу слика и о/аAраних /ијалоVа асоција9ивно мисле, 2ре/ви/е о чему ће Aи9и речи. По/с9акну9и с9ри2ом, уз
оAавезно чи9ање /ела у целини, ученици моVу “2омоћи“ Малом
Принцу /а о9крије како 9о време 2освећено некоме чини осоAу
2осеAном (/илема са којом Мали Принц о/лази у с9ри2у, ви/и
слику 4). ЗаVоне9нос9 визуелно изазваноV /оживљаја, саже9о казивање, /ијалоV, /инамика ра/ње, 2рос9орно о/ређење и временски сле/ 2ружају моVућнос9 реци2ијен9у /а /ело /оживи у
сликама које ће касније, чи9ајући самос9ално, /а /омаш9ава.
МноVоAројне /илеме МалоV Принца у /елу, у с9ри2у су /а9е
само у назнакама, сликом и речима 2ос9ављене као заVоне9ка,
ш9о је /оAра 2рилика за /уAљи ис9раживачки ра/ на 9екс9у ко/
куће, али и 2ло/не /искусије на часу. Учи9ељ Aи 9реAало 2ажљивим чи9ањем /ела 2ре часа /а оAележи мес9а на која у2ућује
с9ри2, локализује кључне ли9ерарне 2роAлеме, а он/а емоционални и ин9елек9уални /оживљај ученика изазван визуелним
2о/с9ицајима /а искорис9и за ак9ивно укључивање у /уAље 9умачење 9екс9а.
Час мо9ивације за чи9ање 2ро9екао Aи у у2ознавању са с9ри2ом и /авању ис9раживачких за/а9ака за ра/ на 9екс9у, ш9о је
/оAра 2рилика /а се сазна лично виђење ученика изазвано с9ри2ом, ослушне начин размишљања, у2оре/и мишљење 2ре и 2осле чи9ања. Поре/ећи /елове 9екс9а и ка/рове који их 2риказују
у с9ри2у, моVуће је уочи9и AоVа9с9во језика, ле2о9у речи, мноVоБУБА Д. СТОЈАНОВИЋ, ДАНИЈЕЛА Б. МИШИЋ, ЗОРИЦА В. ЦВЕТАНОВИЋ
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СЛИКА 4. МАЛИ ПРИНЦ, HAPPYNOVISAD.

значнос9 2ое9ских слика које свако /оживљава на сеAи својс9вен
начин, ш9о ко/ визуелно /а9оV није 9олико изражено.
Оно ш9о у2о9реAа с9ри2а у нас9ави књижевнос9и може /а
узрокује као о2аснос9, као и сликовница и цр9ани филм, јес9е /а
самим чи9ањем с9ри2а ученици „не моVу а2сорAова9и елемен9е
ли9ерарне речи и у/овољи9и њеним сложеним зах9евима“ (Пе9ровић, 2014, с9р. 114). Најчешћа „аVресивнос9, с9ерео9и2ни 2ро9аVонис9и и си9уације у које се у2а/а и/ући 2раво кроз екс2ресију, не 2ролазећи кроз значење, 2асивизирају /ух и уоAразиљу,
Aлокирају мисао и замаVљују еVзак9није 2оимање оAјек9ивне
с9варнос9и“ (Пе9ровић, 2014, с9р. 114). За9о, с9ри2 може 2ослужи9и само као 2омоћно сре/с9во у циљу мо9ивације за чи9ање, а
никако не може замени9и чи9ање. Пажљиво Aиране сцене Aиће
/оAар 2о/с9ицај ис9раживачком чи9ању, чи9ању са 2ре/виђањем и ус2ешној реце2цији, а /а не оме9ају /омаш9авање оних
мес9а нео/ређенос9и којима је /ело AоVа9о.
С9ри2 има велики значај и у учењу с9раноV језика на 2ре/школском и млађем основношколском узрас9у. Иако 2ос9оје заје/ничке ме9о/ичке моVућнос9и коришћења с9ри2а у нас9ави
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ма9ерњеV и с9раноV језика, у нас9авку су назначене 2осеAнос9и
у2о9реAе у нас9ави енVлескоV језика.
СТРИП У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Чи9ањем с9ри2а у нас9авном ра/у на часовима /руVих 2ре/ме9а,
а 2осеAно на часовима енVлескоV језика у основној школи, кроз
комуникацију јунака и визуелне /оживљаје, развија се комуникација реци2ијена9а, а за/овољс9во које се јавља након чи9ања
омоVућава ес9е9ски /оживљај који је увек ин/иви/уалан ко/
/еце и 2о/с9иче њихову креа9ивнос9 /а језиком слике с9воре
нову слику речи.
У с9ри2овима на енVлеском језику визуелни /е9аљи /о2риносе разумевању 9ока ра/ње, карак9ерис9ика јунака, /оVађаја и 2ојава, али и усвајању с9раних речи, у2ознавању /руVе кул9уре. О
вре/нос9и с9рук9урних 9екс9овних елемена9а и визуелних ефека9а у с9ри2овима и сликовницама Пери Но/елман каже: „То
ш9о сеAе и своју /ецу више 2риAлижавамо семио9ици сликовница, 2у9ем којих им 2риказујемо њихов све9 и њих саме, омоVућује нам /а их оснажимо у AорAи за со2с9вену суAјек9ивнос9 – ш9о
је, свакако, /алеко 2ожељније неVо /а их с2у9авамо 9ерајући их
/а се 2рилаVођавају нашим 2оVле/има на све9“ (Хан9, 2013,
с9р. 123).
Прис9у2ом с9ри2у на часовима енVлескоV језика ученици уочавају /а ра/ња Aрзо 2ро9иче низањем слика и знакова с9ворених
маш9ом и мишљу ау9ора. Тема9ика захва9а, наизVле/, Aезазлене
/ечје све9ове, који моVу Aи9и, и јесу, 2ре2озна9љиви, /рама9ични
/о оне мере /о које може /осеVну9и /уховни скло2 /е9е9а. За о/расле, ком2лексне 2оруке о9кривају се у2орном 9ежњом /а се сазна намера 2исца, уверење које може 2о9кре2и9и с9варалачке
моћи, нена/ано о9криће /уAљих слојева 9екс9а, 2овезанос9 са мо9ивима /руVих жанрова. С2ле9ови кул9уролошких ознака, у с9ри2ованим 2уAликацијама намењеним учењу енVлескоV језика, које
се /е9аљима у 9екс9у и слици манифес9ују, за/иру /уAље у суш9ину о2ш9ељу/ских вре/нос9и, 9ра/ицијских и кул9урних.
Слика као 2рас9ари израз мисли, реч као 2о9реAа /а оснажи слику, заје/но − реч и слика – ус2ешно моVу /а укажу на 2ре2ли9ање
начина мишљења све9а и ин/иви/уе у њему.
Са различи9их ас2ека9а и нивоа ис9раживања с9раноV језика и
везе са сликом, с9вара се нова увек /руVачија визуелно-језичка
2ре/с9ава која се може 2ре9очи9и у саму слику или чис9и 9екс9.
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У на2ре/овању учења енVлескоV VоворноV и 2исаноV израза с9ри2
има велику улоVу. Чи9ањем /ијалоVа на енVлеском језику ученик
2ос9аје ак9иван реци2ијен9 у савла/авању с9раноV језика. Учење
на 9ај начин 2ос9аје занимљивије, јер Vа ос2осоAљава /а и 2рак9ично овла/а језиком. Уз 2омоћ нас9авника, а нарочи9о ако је
9екс9 озвучен, ш9о савремена нас9ава с9раних језика све више
корис9и – ученици, 2ра9ећи слику и слушајући уче изVовор, моVу
/а ухва9е ри9ам, Aрзину и осе9е мело/ију изVоворене речи или
реченице. Помоћу чула слуха најAоље и најAрже усвајају изVовор
и мело/ију енVлеске речи и реченице, а визуелним /оживљајем
учвршћују 2исану реч.

СЛИКА 5. FAMILY AND FRIENDS 2, ENGLESKI JEZIK ZA ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE, NAOMI
SIMMONS, OXFORD UNIVERSITY PRESS, NOVI LOGOS, СТР. 34.
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Сав 9ај назначени све9 који ћемо чи9ањем с9ри2а на енVлеском језику о9кри9и са ученицима, омоVућиће нам /а на 2осеAан
начин 9умачимо са/ржај, 2ре2оручујемо и у2ућујемо их на нова
чи9ања и с9варања на енVлеском језику. С9рук9ура изаAраних
с9ри2ова у9ицаће на њихов лични /оживљај, 2о/с9ицаће асоцијације, алузије које 2роис9ичу из ликовно-језичких са/ржаја.
ИVра у с9ри2у и више је о/ иVре, 2осеAан је квали9е9 и уме9нички захва9, јер се на њу Vле/а срцем /е9е9а − чи9аоца. Безазлене и о2асне иVре којих има у с9ри2овима, на /руVачији начин
шаљу /и/ак9ичке, али и 2оруке које означавају AорAу за /оAро,
AорAу 2ро9ив униш9ења. Моћ кра9ких мисли у синерVији са Aојама, линијама, оAлицима 2ружа шансу /а се језик оAоVа9и новим
значењима која не фиVурирају сама за сеAе. Чак и ка/а је нонсенс
у 9екс9у, онома9о2еја, усклик, уз/ах, реци2ијен9 цр2и из њих
нове форме језичкоV изражавања, ш9о за учење с9раноV језик
2ре/с9авља /оAи9. И ка/а има /искон9инуи9е9а у развоју ра/ње
с9ри2а ликовно-језичка линија не о/с9у2а о/ симAола који су
увек 2рису9ни као 2оказа9ељи /а се мрежа слова и речи шири
2окре9ањем /инамике замишљене ра/ње, а све ра/и ос9варивања и/еје која лоVиком 9у ра/њу усмерава. У с9ри2овима се може
наићи на 2реусмеравање мисли јунака и 2ро9ицања ра/ње са циљем /а оно ш9о је исказано /руVим Vласом, језVрови9им језиком,
/о2уњено сликом 2о/с9иче креа9ивнос9 и 9име /о2риноси 2реоAражају језика и мисли реци2ијена9а у 2ози9ивном смислу.
Сликовнице и с9ри2ови 2ре/с9ављају /оAру основу за кон9инуирано учење с9раноV језика 2у9ем /ужих (условно речено)
2рича, Aајки, Aасни или о/ломака из романа који су чес9о /ео
оAавезне лек9ире на ср2ском језику ш9о 2ружа 2рилику за ус2ешну ин9еVрацију.
С9ри2 као савремени визуелни ме/иј може значајно 2омоћи
нас9авнику с9раноV језика у развијању креа9ивнос9и /еце /а
кроз /ијалоV, сцену, чи9ање наVлас, вежAање изVовора ус2ешно
се усмено и 2исмено изражавају на енVлеском језику.

ЗАКЉУЧАК

Визуелни и језички сис9еми знакова 2рису9ни у свако/невици
ученика /анас су основа с9ри2а. Мо/еран с9ри2 све више 2ос9аје
9воревина ин9елек9уалне вре/нос9и, захваљујући чему Aи моVао
/а има значајно мес9о у школи. Као ви/ саже9оV сао2ш9авања разликује се о/ Aило које /руVе класичне усмене или 2исане форме
и Aаш за9о јес9е веома занимљив ученицима, ш9о нас9авници
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9реAа /а искорис9е у сврху мо9ивације за учење, 2осеAно на часовима језика.
Преко изаAраних /е9аља, чес9о 2рикривеним значењима,
с9ри2 2ри2ове/а о с9варном и нес9варном, о живо9у и љу/има,
све9у око нас, ш9о 2ре/с9авља значајну уме9ничку вре/нос9. У
нас9ави може Aи9и снажан 2о/с9ицај мисаоне и језичке ак9ивнос9и, 2рилика за ис2ољавање креа9ивнос9и. У мноVим сеVмен9има нас9аве може 2ослужи9и као мо9ивација за чи9ање, учење,
у9врђивање и развијање језичке, али и о2ш9е кул9уре ученика.
Ка/а је реч о нас9ави ма9ерњеV језика 2ожељно је корис9и9и
с9ри2ове на више начина. Помоћу слика и о/аAраних /ијалоVа
ученици се моVу мо9ивиса9и /а чи9ају књижевни 9екс9. С9варалачки ра/ као основу може /а има изра/у секвенци или целоV
с9ри2а инс2ирисаноV 2рочи9аним /елом. У нас9ави језика и језичке кул9уре с9ри2 може Aи9и 2о/с9ицај за лакше савлађивање
Vра/ива, за разVовор или Vоворење и језVрови9о 2исмено изражавање. Пре/с9ављање језичких 2ојава у с9ри2у нас9аву Vрама9ике
учиниће занимљивом. Говорна кул9ура ученика може се развија9и разVовором о 2рочи9аном с9ри2у, њеVовим јунацима и њиховим 2ос9у2цима. Сачињавање с9ри2а зах9ева корелацију ликовноV и 2исаноV израза, 2а се и на овај начин моVу корелира9и
са/ржаји из више нас9авних 2ре/ме9а.
Увођењем с9ри2а у нас9авни ра/ на часовима енVлескоV језика
у основној школи развија се с2осоAнос9 чи9ања, али и комуникација у о/ељењу. С9ри2 може Aи9и 2ово/ за комен9ар, изношење
својих с9авова, разма9рање 2ос9у2ака јунака и /оVађаја 2риказаних у сликама. То је 2осеAно функционално на часовима с9раноV
језика на којима је разVовор веома важан за учење усменоV Vовора.
Пре/нос9и у2о9реAе с9ри2а у разре/ној нас9ави језика и књижевнос9и су Aројне:
– развија визуелну 2ерце2цију ученика,
– 2о/с9иче ученике у оAлас9и усменоV и 2исменоV изражавања,
– /о2риноси развоју комуникационих ком2е9енција,
– 2о/с9иче очиVле/нос9 и кон9инуи9е9 у савла/авању веш9ине чи9ања и 2исања, као и усвајању значења речи и њеном
озвучавању,
– /о2риноси функционалнос9и с9еченоV знања у оAлас9и
усвајања Vрама9ичких са/ржаја,
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– /о2риноси снажнијем емоционалном /оживљају књижевноV /ела и 2о92унијој карак9еризацији ликова 2у9ем визуелних „о2иса“ си9уација, 2ос9у2ака, 2онашања и Vовора ликова,
– ак9уелизује и чини очиVле/ним са/ржаје с9раноV језика,
– неVује ис9раживачки /ух, AоVа9и маш9у, мисао и речник,
– 2о/с9иче ликовно и ли9ерарно с9варалаш9во ученика.
С9ри2 у нас9ави може Aи9и о/ велике 2омоћи 2ри учењу мноVих са/ржаја, може Aи9и ви/ заAаве, ин9елек9уалне и језичке
иVре у време /околице, ви/ нас9авноV сре/с9ва у о9клањању и
решавању сукоAа, 2ре2ознавању конфлик9них си9уација. Значајно 2о/с9иче ин9елиVенцију, развија љуAав 2рема 9ра/ицији и
вери, јача ин9ересовање за 2рошлос9, развија визуелну 2ерце2цију, ош9ри 2ажњу и чини је с9алном. Ис9овремено, с9ри2 9реAа
/а Aу/е 2рису9ан у нас9ави и зAоV хумора, заAавнос9и, кра9коће и
с2он9анос9и којом се намеће.
Бу/ућа ис9раживања о коришћењу с9ри2а у нас9ави моVла Aи
Aи9и усмерена ка 2роучавању и анализи уџAеника и оAразовноV
ма9еријала за 2ре/ме9е Ср2ски језик и ЕнVлески језик у разре/ној нас9ави, о/носно њихове анализе са ас2ек9а коришћења
с9ри2а (/а ли је с9ри2 2рису9ан, у којој мери, и на који начин се
може корис9и9и у оAра/и којих са/ржаја) и њеVове функције у
2оAољшању нас9аве језика и књижевнос9и уо2ш9е.
ЛИТЕРАТУРА Грујић, Т. (2014). Змајев Невен и заче9ак ср2скоV с9ри2а за /ецу. Де ињс во, 2. Међунаро ни цен ар књижевнос и за ецу (с9р. 93−104). Нови Са/:
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SUMMARY

COMICS IN LANGUAGE AND LITERATURE TEACHING
IN LOWER PRIMARY SCHOOL GRADES – INSTRUCTIONAL POTENTIAL
The purpose of this paper is presenting possibilities for using
comics in teaching mother tongue, literature and linguistic culture
in foreign language teaching, specifically the English language.
Comics in teaching can motivate students to experience literary
creation, to comprehend grammatical categories and spelling rules
more completely or to be the feedback on the experience of what has
been read. They boost the reading perception of students and develop students’ ability to separate the key segments which are
represented by picture and text. In modern age, dominated by digital
media, comics surely deserve a special place in teaching in order to
consolidate the value of books.
The paper presents elements of comics, their structure and role
the in teaching language and literature. Comics are visual aids for
communication characterized by time dimension which is achieved
by ordering scenes, which makes them similar to film. Their important characteristic is simultaneous expression by picture and text,
which makes it a powerful aid in teaching language and literature.
Dialogues are typical for comics, as well as dynamic storyline, which
makes them especially interesting to students. Brief remarks on the
historical development of comics are given because of the review on
their general development, as well as on the possibilities for their
application in teaching.
The reading crisis occurs when children start school because they
are supposed to acquire complex mental skills—technique of reading
and writing. When aversion to the written media is obvious, comics
can be of great help. The paper illustrates the use of comics in teaching literature, grammar, and linguistic culture as the motivational
tool for reading and analysing a literary text. Special emphasis is
placed on the possibilities of motivation to experience literary creation. Stimulated by comics, with compulsory reading, students can
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experience the work in pictures, which they will individually build
up later, by reading the complete work.
By reading comics in teaching of other subjects, especially English
classes in primary school through communication of characters and
visual experiences, students develop communication skill, while the
pleasure which occurs after reading allows expression of individual
characteristics of children and encouragement of creativity.
Dialogues in comics make students an active recipient in mastering
the language. Language learning, both mother and foreign language,
thus becomes more interesting and it successfully enables the
student to master the language in the practical sense.
KEYWORDS: comics, Serbian language teaching, English language, application of
comics in teaching.
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