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ОБРАДА ПРОЗНИХ КЊИЖЕВНИХ ТЕКСТОВА 

ПРИМЕНОМ ИНДИВИДУАЛИЗОВАНЕ НАСТАВЕ 

 
Сажетак: У раду се разматрају прозне књижевне врсте које су за-

ступљене у наставном програму млађих разреда основне школе и указује се на 
могућност ефикасне обраде прозних текстова применом индивидуализоване 

наставе. У раду је приказан и модел обраде приче „Себични џин― Оскара 

Вајлда применом ове врсте наставе, са намером да се укаже на њен значај и 
ефикасност, која се може постићи њеном применом у свакодневној настав-

ној пракси.  

 

Кључне речи: прозне врсте, индивидуализована настава, успешна 

рецепција. 

 

 

Увод 

 

Књижевне врсте су скупине књижевних дела са неким особина-

ма које се у другим делима не јављају. Већ у усменом стваралаштву од 

давнина су познати многи облици и врсте, везани за различите прилике 

из живота, за одређене мелодије или музичке инструменте. У писаној 

књижевности, током векова, неки су старији облици нестајали, али су 

се нови јављали и рашчлањивали опет на нове врсте и подврсте. 

За разлику од лирског казивања, које дочарава лична располо-

жења, епско казивање је окренуто спољашњем свету и подразумева 

усредсређеност на неки случај из живота, стварног или измишљеног. 

Према томе, док лиричар изражава осећање, приповедач сведочи о не-

ком збивању. Отуда се стиче утисак да неко говори са удаљености, ви-

ше или мање непристрасно. 

Миливој Солар сматра да постоје нека општа начела разврстава-

ња прозних књижевних врста, а према једном од тих начела могу се 

разликовати једноставни и сложени облици. Једноставним облицима 

називају се књижевне врсте које припадају усменој књижевности, као 

што су мит, легенда или бајка. Насупрот њима стоје сложени облици 

уметничке прозе, какви су роман или новела. Наравно, то што спадају у 

једноставне, не значи и да су мање вредне уметничке творевине.  

Дужина односно краткоћа прозног текста такође је једно од ва-

жних начела разврставања истих. Тако на пример, опсегом велико 

књижевно дело захтева посебан распоред и узајамну повезаност већих 
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делова, тему која се лако не исцрпљује и сл., док краткоћа тражи са-

жетост у изразу, посебан начин везивања мотива, што је такође јако 

исцрпљујуће. 

 

 

Прозне књижевне врсте 

 

У једноставне облике спадају мит, легенда, бајка, шаљива при-

ча, анегдота и приповетка. 

Мит (потиче од грчке речи mythos, што значи говор, језик, кази-

вање) као књижевна врста ''означава такву језичку творевину која на 

темељу митског искуства обликује одређену причу редовно везану с 

поријеклом и настанком свијета у цјелини или појединих појава, особа, 

људских творевина или читавих народа'' (Солар, 1980:161). Класични 

митови су били приче о боговима и светињама. У њима су, више или 

мање, приметни покушаји да се објасне природне и културне појаве, 

почев од стварања света, да се уреде односи међу људима и одгонетне 

тајна човекове судбине. Тако су митови о постанку света, човека, људ-

ског друштва у целини уграђени у културу сваког народа. 

Легенда као књижевна врста врло је сродна миту. Њен израз за-

снива се на опису живота неког човека чији животни став и понашање 

чине узорак једног типа понашања, односно једног става према животу 

и свету. У најужем смислу, легенде представљају описе живота хри-

шћанских светаца и стога њихово име у основи означава оно што се чи-

тало у цркви приликом богослужења. У ширем смислу, када се говори 

о легендама, мисли се на све књижевне врсте у којима се описује пона-

шање неких узорних појединаца. Тако на пример, чувене су не само ле-

генде које се баве животима светаца, већ и оне које преузимају искуство 

из других митологија, које говоре о значајним историјским личностима 

чија се судбина узима као посебан пример изузетног људског карактера 

и изузетног животног искуства. 

Назив бајка потиче од речи бајати што значи чарати. Натпри-

родна дешавања у бајкама играју значајну улогу, као и у митовима и 

легендама. Међутим, то чудесно у бајкама се преплиће са стварним на 

такав начин да заправо и нема правих супротности. Ипак, за разлику од 

митова и легенди, ''бајка се не преноси као веродостојна повест'' (Тар-

таља, 2003: 199). Она се приказује као измишљена прича. Као омиљени 

мотиви, такозвана општа места у бајкама, заступљене су неке устаљене 

ситуације у којима на пример, животиње добијају особине свесних би-

ћа, а човек поседује знање немуштог језика и слично. Јунак бајке живи 

окружен чаролијама добрих вила и злих вештица, патуљака и џинова, 

али се он ничему не чуди и савлађује сва искушења. '' Бајка је поетска 

истина о човеку и његовој тежњи да изађе из таме у светлост, да уна-
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преди живот и победи природне стихије.'' (Стојановић, 2007:14 ) Она је 

израз неуништиве човекове тежње да се победи зло у природи уопште, 

али и у самом човеку јер је он њен саставни део.  

Систематско записивање и издавање бајки започиње у Европи 

крајем 17. века. Од тада су и неки писци, угледајући се на стил усмене 

бајке, почели да пишу сличне маштовите приче, намењене првенствено 

деци. Најпознатији међу њима свакако је Ханс Кристијан Андерсен, 

али су ту и Шарл Перо, Вилхелм и Јакоб Грим, Карло Колоди и други. 

Чврста обележја ове књижевне врсте омогућила су да се на темељу из-

ворне, народне бајке формира и тзв. уметничка бајка, коју су многи 

аутори развили у сложене облике уметничке прозе. 

Шаљива прича је пре свега кратка прича усмерена ка изазивању 

смеха. Од давнина потреба за смехом не престаје, она је саставни део 

сваког од нас. Комика шаљиве приче обично се заснива на ситуацији, 

на домишљатом исказу, на оцртавању типова или комбиновању свих 

ових елемената. Чувена је шаљива народна прича Свијету се не може 

угодити, у којој народни приповедач врло домишљато приказује дога-

ђај из стварног живота који изазива смех и одушевљење.  

Анегдота, као сажета прича о каквој згоди која може да насмеје, 

мада то не мора бити њено основно обележје, врло је слична шаљивој 

причи. Она преноси речи или памти поступке који бацају светлост на 

карактер личности и њену околину. Често се анегдоте и шаљиве приче 

групишу око једног типа или фигуре коју је народ издвојио, са подсме-

хом и симпатијом истовремено. Такав је тип Насредин-хоџа код Турака 

или Еро код Срба. 

Приповетке су краће епске форме мањег обима, ''што је после-

дица ужег тематског материјала који се у њима обрађује'' (Живковић, 

1975: 165). Међутим, то што је ужег обима, никако не значи и да је при-

поветка уметнички мање значајна и вредна. Напротив, то понекад може 

представљати и предност у односу на роман који је неупоредиво обим-

није садржине. У приповеци писац одабира тему која осликава један 

одређени исечак из живота личности или друштва, један посебно из-

двојен догађај или појаву, који указује на нека значајна питања живота. 

Тако, приповетка означава средњу по величини прозну врсту, врсту из-

међу новеле и романа. 

По Солару, постоје једноставни и сложени књижевни прозни 

облици у које он разврстава све прозне књижевне врсте. Досад је било 

речи о једноставним књижевним облицима. У сложене књижевне обли-

ке, по овом критеријуму разврставања, спадају новела и роман. 

Новела је добила име од италијанске речи novella – новост, ко-

јом су од средњег века означавана причања о нечем необичном. Она се 

као изграђен књижевни облик афирмише у ренесанси. Оно што новелу 

разликује од приповетке јесте обузетост мотивима из свакодневног жи-
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вота. ''Примећено је да мајстори новеле избегавају дуге описе, одмах 

уводе читаоца у средиште збивања, а радњу брзо доведу до напетости и 

изненадног обрта на крају, као у некој драми'' (Тартаља, 2003: 203). Ју-

наци новеле су често обични, али мудри, сналажљиви и духовити љу-

ди. Оне садрже сасвим видљиву ноту хумора у коме се осликава дух и 

шарм обичног човека увек спремног да доскочи јачем (Девојка цара 

надмудрила), да надмудри мудрог (Краљ и чобанин), да надлаже лажо-

ва (Лаж за опкладу, Лажа и паралажа). 

Роман је своје име добио према називу lingua romana – роман-

ски језик којим су писана дела на народном језику, за разлику од уче-

них дела која су писана латинским језиком. Иако води порекло још из 

античког периода, роман је свој прави процват доживео тек у 18. веку, 

са појавом штампе и штампаних књига. Читањем овакве књиге ''откри-

ва се човек у свету који се силно променио у односу на онај свет јунач-

ких подвига међу боговима, змајевима и зачараним принцезама'' (Тар-

таља, 2003: 205). Дакле, роман се окренуо свакидашњици, у њему дола-

зе до изражаја преображаји самих јунака. Он подразумева причање о 

приватном свету и појединачним личностима, у једном реалнијем и ин-

тимнијем тону у односу на широку слику целовитог света у епопеји. 

Модерни роман се све више бави самим човеком, његовом психом и 

променама у њој, које настају као последица деловања друштва и света 

у целини на човека. 

 

 

Могућности примене индивидуализоване наставе  

у обради прозних текстова 

 

Анализом и увидом у наставни план и програм за млађе разреде 

основне школе, стиче се утисак да настава српског језика и књижевности 

обилује мноштвом наставних јединица из области књижевности које се 

могу обрађивати адекватном применом индивидуализоване наставе. 

Притом је веома важно да наставник на почетку школске године испла-

нира које ће теме и садржаје обрадити на тај начин, водећи рачуна о 

природи градива и способностима ученика. Обрада садржаја применом 

овог облика наставе захтева више времена и труда од обраде на класи-

чан начин, али су зато резултати неупоредиво бољи.  

Иако је ефикасност примене индивидуализоване наставе у обра-

ди прозних књижевних текстова у млађим разредима основне школе 

импозантна и неоспорна, стиче се утисак да се професори разредне на-

ставе нерадо или врло ретко одлучују за овај облик наставе. Разлог за 

то свакако лежи у њиховој неажурности и недостатку жеље да се про-

налазе и непосредно у пракси примењују нови модели рада, у функцији 

иновирања и осавремењивања наставног процеса. 
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У наставку ће бити приказан пример обраде приче Себични џин 

Оскара Вајлда применом индивидуализоване наставе.  

 

Наставна јединица: Себични џин – Оскар Вајлд 

Тип часа: обрада новог градива 

Облици рада: фронтални, индивидуални. 

Mетоде рада: дијалошка, текстовна, илустративно – демонстра-

тивна, метода писаних радова. 

Наставна средства: Читанка за 3. разред, наставни листићи на 

три нивоа сложености за индивидуални рад. 

Наставни циљеви 

Општи циљеви 

Разумевање и доживљавање бајке Себични џин Оскара Вајлда; упо-

знавање са делима светске књижевности; уочавање теме и поруке бајке. 

 

Oбразовни циљеви 

Оспособљавање ученика за самостално читање, разумевање и 

доживљавање књижевно-уметничког дела; оспособљавање ученика за 

самосталну анализу и интерпретацију бајке, уочавање и разумевање 

њене садржине, анализу ликова, њихових особина, поступака и пона-

шања; oспособљавање ученика за изношење својих доживљаја и утиса-

ка у вези са бајком; за сагледавање књижевног дела у складу са својим 

личним искуством; богаћење речника мање познатим речима; даљи рад 

на писменом и усменом изражавању ученика; увежбавање и усаврша-

вање гласног читања и читања у себи; понављање и проширивање пој-

мова: бајка, писац, композиција и сл. 

 

Васпитни циљеви 

Развијање љубави према читању књижевних дела; формирање 

естетског укуса ученика; развијање нежних осећања и пријатних емо-

ција изазваних бајком; развијање сензибилитета за естетски доживљај 

уметничких дела; оспособљавање ученика да препознају и доживе пра-

ве уметничке вредности и лепоте у књижевним делима и свету који их 

окружује; богаћење духовног живота; уочавање позитивних и негатив-

них особина ликова у циљу правилног изграђивања личности ученика. 

 

Функционални циљеви 

Формирање навике самосталног читања књижевних дела; разви-

јање логичког мишљења и самосталности у раду; подстицање просуђи-

вања и закључивања; примена стеченог знања у пракси. 
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Припремни (истраживачки) задаци за рад код куће: 

Пажљиво прочитај бајку Себични џин гласно или у себи како би 

је потпуније доживео и боље разумео. Приликом читања обрати пажњу 

на следеће: 

Подвуци непознате речи и покушај да њихова значења прона-

ђеш на крају књиге. 

Одговори у својој свесци на следећа питања: 

- О чему говори ова бајка? 

- Који се ликови помињу у њој? 

- Посебно обрати пажњу на опис баште пре и после џиновог до-

ласка. Шта уочаваш? 

- Каква су се осећања пробудила у теби док си читао? О чему си 

размишљао? 

- Да ли ти се бајка допала и због чега? 

- Који лик је оставио на тебе најјачи утисак? Зашто? 

 

Структура часа 

 

1. Емоционално-интелектуална припрема ученика 

2. Најава наставне јединице 

3. Интерпретативно читање бајке 

4. Кратка психолошка пауза ради сређивања утисака и провера 

доживљаја 

5. Тумачење непознатих речи и израза 

6. Самосталан рад ученика на наставним листићима (примена 

индивидуализоване наставе) 

7. Провера урађеног 

8. Домаћи задатак 

 

 

Ток часа 

 

1. Емоционално-интелектуална припрема ученика 

Будући да су ученици добили истраживачке задатке за рад код 

куће, на самом почетку часа проверавамо урађено. Претпостављамо да 

је већина ученика одговорно приступила овом задатку. Постављамо 

следећа питања: 

Да ли сте сви прочитали бајку Себични џин Оскара Вајлда? 

Да ли вам се она допала?  

Који лик или догађај вам се највише допао? Због чега? 

Том приликом настојимо да сваки ученик буде ангажован и 

укључен у разговор. 
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2. Најава наставне јединице 

Саопштавамо деци да ћемо на данашњем часу обрадити бајку 

Себични џин коју је написао познати енглески књижевник Оскар Вајлд. 

Записујемо наслов бајке и име аутора на табли, а ученици у својим све-

скама. Потом, у неколико реченица упознајемо децу са овим славним 

писцем. 

У овом делу часа неопходно је ближе протумачити појам бајке, 

каква је то књижевна врста, које су њене одлике и специфичности. 

 

3. Интерпретативно читање бајке 

Следи учитељево изражајно читање бајке како би је деца што 

потпуније емоционално доживела и разумела њену садржину. Од уче-

ника треба захтевати пуну пажњу. 

 

4. Кратка психолошка пауза ради сређивања утисака и провера 

доживљаја 

Неколико секунди ће бити довољно ученицима да среде утиске 

након слушања бајке и још јачег удубљивања у њену срж. Какви су им 

утисци, проверићемо следећим питањима: 

Како сте се осећали док сте слушали бајку? 

Шта је на вас оставило најјачи утисак? 

Какав је џин на почетку, а какав на крају бајке?  

Шта је изазвало такву промену у његовом понашању? 

 

 

5. Тумачење непознатих речи и израза 

Један од истраживачких задатака које су ученици добили одно-

сио се на проналажење непознатих речи у тексту и могућност само-

сталног одређивања њиховог значења. Стога захтевамо од деце да наве-

ду непознате речи које су током читања уочили. Претпостављамо да то 

могу бити следеће речи: 

себичан – онај који мисли само на себе, остварује сопствени ин-

терес на штету других; 

несебичан – онај који се жртвује и помаже другима; 

срдито – љутито, гневно; 

јадати се – жалити се, тужити се; 

ковитлати се – вртети се брзо тамо-овамо, окретати се; 

фијукати – производити висок, оштар звук, звиждати; 

прикрасти се – прићи шуњајући се, доћи тихо, крадом, неопажено;  

у тај мах – у том тренутку.  
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6. Самосталан рад ученика на наставним листићима (примена 

индивидуализоване наставе) 

У овој фази часа примењује се индивидуализована настава тако 

што ће ученици решавати задатке на три нивоа сложености. Основни 

критеријум по коме ће се вршити класификација ученика јесу њихове 

интелектуалне и сазнајне могућности. Сходно томе, за мало слабије 

ученике припремљен је наставни листић са једноставним питањима и 

задацима. 

 

Наставни листић бр. 1 

 

1. Бајка почиње лепим описом једног годишњег доба. Које је то 

годишње доба? Одабери једну реченицу из тог описа која ти 

се највише свиђа и напиши зашто ти се баш она највише до-

пада. 

2. Које особине поседује џин на почетку бајке? 

3. Како су се деца осећала када им је џин забранио да се играју 

у његовој башти? 

4. Ко царује у башти када нема деце? 

5. Како се понаша џин након сусрета са дечаком? 

6. Шта се догађа са џином на крају бајке? 

 

Просечни ученици ће добити наставни листић који захтева ду-

бље промишљање и тумачење поступака и особина ликова. 

 

 

Наставни листић бр. 2 

 

1. Упореди опис баште пре и после џиновог повратка. 

2. Како се природа побунила против џина? 

3. Наведи речи и поступке који показују: 

џинову себичност – 

џинову несебичност и доброту – 

4. Објасни у ком тренутку је срце себичног џина омекшало. 

5. Препознај фантастичне елементе у овој бајци. 

 

За најбоље ученике припремљен је наставни листић са задацима 

чије решавање захтева од ученика висок степен мисаоне и емоционалне 

активности. 
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Наставни листић бр. 3 

 

1. Размисли и напиши шта симболизује зима, а шта пролеће у 

овој бајци. 

2. Које поступке џина осуђујеш, а које оправдаваш? Зашто? 

3. Шта мислиш, зашто се џин покајао за своје поступке? Шта га 

је на то навело? 

4. Због чега је цвркут једног врапчића џину личио на музику 

краљевских свирача? 

5. На крају бајке дечак позива џина у своју прекрасну башту. 

Како замишљаш ту башту? Какви људи тамо могу стићи? 

6. Шта би ти поручио џину? 

 

7. Провера урађеног 

У оквиру ове етапе часа ученици извештавају о резултатима 

свога рада. Неопходно је том приликом oбезбедити дисциплину, како 

би се могло чути излагање сваког ученика. За то је задужен наставник 

кojи усмерава њихову пажњу.  

 

8. Домаћи задатак 

За домаћи задатак ученици ће покушати да промене крај бајке. 
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WORKING ON PROSE LITERARY TEXTS BY 

APPLICATION OF INDIVIDUALIZED TEACHING* 

 
Summary: In this paper the author considers literary genres which are 

present in the curriculum of lower elementary grades and points to the possibility of 

efficient working on the prose texts by application of individualized teaching. The 
paper presents the model of processing the story „Selfish giant― by Oscar Wild by 

applying this type of teaching with the intention to emphasize its importance and 

efficiency that can be achieved by its application in everyday teaching practice.  
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