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ИНТЕГРАТИВНИ ПРИСТУП НАРОДНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ 
-потребе и могућности- 

 
Сажетак: Осећања и мисли, погледи и схватања, важне моралне поруке 

и поуке, обичаји и веровања, вековима уназад проверавана мудрост, чине народну 

књижевност огледалом традиције Срба. Својом оригиналношћу и поетским 
лепотама она је од давнина пленила пажњу учене Европе. Универзалним порука-

ма позива да јој се враћамо и на њеним темељима васпитавамо најмлађе. 

Упркос томе, анализа актуелног наставног програма за млађе разре-
де основне школе показује недовољну заступљеност овог дела књижевности, 

као и непримереност узрасту. Ученици су заинтересовани, при чему су рецеп-
ција и интерпретација праћене озбиљним проблемима, на шта указују и учи-

тељи и ученици. 

У раду ће бити изнет део резултата о рецепцији и проблемима 
интерпретације народне књижевности, као и постигнућима ученика III раз-

реда на тесту после примене интегративне наставе. Упоређивањем добије-
них података на иницијалном и финалном мерењу потврђено је да интегра-

тивни приступ значајно употпуњује доживљај ученика, подстиче мисаону 

активност, негује истраживачки дух, развија критичко мишљење, пружа 
могућност стваралачког изражавања у различитим областима, чиме поди-

же квалитет наставе и доприноси укупном развоју личности. 

 
Кључне речи: народна књижевност, рецепција, ученик, интегратив-

ни приступ, васпитање, развој.  

 

 

Увод 

Књижевна култура малог, али и великог читаоца, између осталог 

треба да почива на народној књижевности која изражава колективни дух, 

опште интересе, ставове, наду и тежње једне заједнице. На њеним чврстим 

темељима треба да почива стална веза са моћним коренима предака који 

могу обилно да „хране“ и подстичу језичку и књижевну културу младих.  

                                                 
* bubastojanovic@gmail.com 

УДК 371.3::821.163.41:398 

- оригинални научни рад - 
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Подаци о томе да српска усмена књижевност има корене у VI веку, 
као и чињеница да је најочуванија уметност у кругу словенских и заузима 
једно од важнијих места у усменој традицији европских народа, довољно 
говоре о њеној вредности и месту које би требало да има у науци, али и 
настави. У давна времена, у традиционалној, патријархалној заједници, када 
се другачије мислило, живело и владао систем других вредности, животно 
искуство и духовно обликовање свести деце преносили су се искључиво 
усменом речју, која је била важан медиј образовања и васпитања. 

У условима када историјске прилике нису биле наклоњене писаној 
књижевности и књижевном језику српскога народа, моћну противтежу 
таквом стању чинили су народни језик и усмена књижевност. Вукове збир-
ке народних песама својом појавом узбуркале су књижевну јавност Европе 
и изазвале позитивне критике. Гете, Грим, Геземан, Мицкијевич и други 
проучаваоци књижевности дивили су се уметничкој вредности и поетској 
лепоти ових дела. 

Грима је одушевила снага лирских песама, много више него 
епских. Не скривајући свој занос изрекао је да такво благо љубавне лирике 
није ископано после хебрејске Песме над песмама (у: Недић, 1976: 128). 

Објављујући своју оцену Вукове Народне сербске пјеснарице, Јер-
неј Копитар је истакао истанчаност лирских примера, нарочито краљич-
ких. Анализирајући епске песме примећује да у њима све најчешће подсе-
ћа на Хомера (у: Недић, 1976: 128). Да би немачки читаоци још боље осе-
тили вредност ове књиге, Копитар ју је превео у целини. После немачких и 
чешких књижевних кругова, одушевљење за Вукову збирку обузимало је и 
друге, мађарске и руске књижевнике. Тиме је почео значајан продор срп-
ског усменог стваралаштва, пре свега песништва, у европску књижевност. 

Не чекајући да се појави цело издање нове збирке, Грим је одмах 
поздравио излажење треће књиге. Без оклевања је хтео да обавести свет о 
једном у тишини започетом подухвату који ће током времена скренути на 
себе пажњу читаве културне Европе, а пре свега бити несумњиво благо-
творан за издавачеву отаџбину (у: Недић, 1976: 130). По њему су ...српске 
песме испеване чистим, племенитим језиком од почетка до краја. Међу 
свим славенским народним племенима ови Срби су са својим нежним и уоп-
ште певким језиком у првом реду обдарени песмом, певањем и снагом, па се 
чини да је милостиво небо одувек хтело да им њихову немаштину књига 
надокнади божјим благословом народне поезије (у: Кољевић (): 92-93). 

Подстакнут Гримовим речима, и велики песник Гете почео је да 
се интересује за српске народне песме. Окренуо се лирици, и то пре свега 
љубавној.  

О српским усменим песмама тада пишу и други представници 
европске научне и књижевне јавности. На Сорбони 1831. и 1832. године 
Клод Фориел упоређује српско народно песништво са новогрчким.  

Десет година касније, 1841. године, Адам Мицкијевич анализирају-
ћи песму старца Милије истиче да ...ни у једној књижевности се не може 
наћи кратка поема тако обрађена, тако добро сложена у свим поједино-
стима и довршена, као поема о женидби Максима Црнојевића. Нема ниче-
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га привлачнијег од стила тих песама, он надвишава чак и правилност и 
изразитост епског стила. То је врхунац савршенства који је могао да 
досегне словенски стил.  

Поникао у древној старини, самородан и увек свеж поетски говор 
народне књижевности преноси кроз време глас давнине. Тај глас увек 
“збори” присним и разумљивим порукама и моћно потврђује да оне не 
застаревају и имају шта да кажу свим људима, у свим временима и на 
свим просторима (подвукао аутор). Зато овај део књижевности заслужује 
већу пажњу у настави (видети више у: Стојановић, 2015).  

 

1. Место народне књижевности  

у програмима и читанкама некад и сад 

Народна књижевност присутна је у школи и образовном процесу 
одавно. Пре организованог начина васпитања и образовања, мајка, одно-
сно женски део породичне задруге, био је задужен да на провереним при-
мерима народне мудрости васпитава и образује најмлађе. Са појавом орга-
низованог начина васпитања народна књижевност постаје део садржаја. 

Анализом избора садржаја, али и циљева и задатака датих у про-
грамима у прошлости приметна је дилема које задатке реализовати обра-
дом ових дела, како их тумачити: да ли са историјског аспекта или као 
својеврсну уметност. Тако Наставни план и програм за основне школе из 
1944. године (више у: Игњатовић, 1966: 81) само узгред помиње народне 
песме, без детаљног разматрања циља обраде и задатака које треба реали-
зовати. Сличан је и Нови наставни план и програм основне школе, који је 
Министарство просвете Србије издало 1945. године.  

Школске 1951/52. године у објашњењима за наставнике, у оквиру 
Наставног плана и програма, препоручује се да се у обради историје зави-
чаја користе приче, предања и народне песме; да Маричку битку обрађују 
помоћу народне песме Марко Краљевић познаје очину сабљу; да при обра-
ди Косовског боја читају песме и одломке у којима се истичу ликови кнеза 
Лазара, Милоша Обилића, Југовића и др.  

На основу препорука у програмима закључује се да су дела народ-
не књижевности у прошлости више коришћена као наставно средство за 
ближе разумевање историјских садржаја и друштвених прилика, те нису 
тумачена као књижевна остварења. И касније донети програми народно 
стваралаштво предлажу у циљу успешније реализације садржаја историје, 
цртања, певања, физичког васпитања.  

Анализом важећег наставног програма1 примећујемо да су изабра-
на дела народне књижевности, између осталог, са циљем: 

...– развијања свести о државној и националној припадности, 
неговања српске традиције и културе, 

 – развијања и неговања другарства и пријатељства, усвајање вред-
ности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности...  

                                                 
1Наставни програм за први, други и трећи разред основног образовања и васпитања, 2004. 
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Осим обавезних садржаја датих у програму, учитељ је упућен на 
слободан избор из наше народне усмене књижевности из тзв. некњижевних 
текстова – према програмским захтевима2, што даје простор за потпуније 
упознавање ученика са поетским вредностима српског књижевног блага.  

Анализом програма и упознавањем са задацима стиче се утисак да 
дела народне књижевности и данас треба више користити као средство за 
остваривање задатака других подручја, као што су усмена и писмена 
вежбања из језичке културе. Предлаже се загонетање и одгонетање, реша-
вање ребуса и укрштених речи, упознавање некњижевних речи и њихова 
замена језичким стандардом, без инсистирања на упознавању и доживља-
вању уметничке вредности народних творевина. Тиме се понавља грешка 
из прошлости када се народна књижевност тумачила у циљу потпунијег 
разумевања историјских садржаја, при чему се запостављала њена умет-
ничка вредност. 

У наставку програма истиче се да у хору треба читати …изреке, 
загонетке, понеки стих, питалице, бројалице и слично у интересу подсти-
цања и охрабривања оних ученика који заостају у савладавању читања3. 
Почев од првог разреда, заступљен је мањи број дела народне књижевности, 
који се са узрастом смањује. Већа пажња посвећена је усвајању књижевних 
појмова. Тако ученици треба да упознају основна обележја породичних 
песама, као и шаљивих и родољубивих (мада ниједна од понуђених није 
прикладна за изграђивање појма родољубиве песме). Када је у питању епи-
ка, треба да препознају народну од ауторске бајке.  

Анализом наставног програма по разредима примећујемо је, да 
осим што је народна књижевност мало заступљена, још опасније то што 
(како примећују и други) „оно што се у школском програму за основне 
школе сврстава у рубрику дечјих народних песама – углавном то није" 
(Сикимић, 2008: 40). При избору се мало пажње поклања поштовању одре-
ђених критеријума, па он није адекватан. Недовољно се води рачуна о 
интересовањима, потребама, а, пре свега, узрасним могућностима ученика. 
Да је то заиста тако потврђује чињеница да су нека дела присутна у анали-
зираним читанкама из прошлости и данас заступљена, без обзира на то 
што су се интересовања деце променила.  

Када је о месту народне књижевности у читанкама реч занимљиво 
је погледати Читанку за други разред српске основне школе (објављена 
1898. године у Новом Саду), која се састоји из пет делова, а садржи и крат-
ко методичко упутство, у коме између осталог стоји: Песме и загонетке 
уче деца наизуст, пословице, поуке, заповести пишу и уче наизуст, припо-
ветке што ко може лепше да приповеда, а остало да казује на питање. 
Сваки да научи што више песама и загонетака, пословица и поука. Ко нај-
више научи, тај је најбољи ђак (у: Тодоров, 2009: 303). 

Српска читанка за трећи разред народне школе (објављена у 
Будимпешти 1877. године), за разлику од претходне, садржи више поет-
ских текстова. Утицај народног стваралаштва изражен је у обе, јер је очи-

                                                 
2 Исто, стр.8. 
3 Наставни програм за први, други и трећи разред основног образовања и васпитања, 2004. 
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гледна намера састављача била да се код деце развије правилан однос пре-
ма традицији и неговању језичког израза. Однос дела из народне и умет-
ничке књижевности је уједначен. Такав однос присутан је и у читанкама 
друге половине деветнаестог века, док се касније однос мења у корист 
ауторске књижевности. 

Губљење монопола у издавачкој делатности уџбеника крајем два-
десетог и почетком двадесет првог века уноси мноштво новина у концеп-
цију уџбеника. Актуелни издавачи настоје да иновирају читанке како би 
били другачији, често и по цену да изгубе меру у томе. Уносе мноштво 
текстова савремених писаца, како наших тако и страних, док избор дела 
остаје углавном исти. Стиче се утисак да овај део књижевности није при-
влачан састављачима читанки. Многа дела дата у програму налазе се у 
читанкама за претходни разред, а нека су потпуно изостављена, што гово-
ри о неажурности и неодговорности издавача. Дела су често непримерена 
узрасту и тешко су разумљива. На срећу, има и оних издавача који се држе 
програма, настоје да проширеним избором дела задовоље различита инте-
ресовања ученика и тиме формирају правилан однос ученика према тради-
цији и култури српског народа.  

Поред недовољне заступљености у програму и читанкама, неаде-
кватног избора, неусклађености са интересовањима ученика, приметна је 
неадекватна лингвометодичка опремљеност читанки, што све може да 
узрокује проблеме интерпретације и рецепције ових дела. У складу са тим, 
занимљиво је погледати какво је интересовање ученика. 

 

2. Интересовање ученика млађих разреда основне школе  

за дела народне књижевности, проблеми рецепције и интерпретације 

Књижевност трансформише време у вечност, а методика добро 
познатим научним методама тражи и открива то време и човека у њему. 
Примарно опредељење методике наставе књижевности јесте да се у истра-
живачком приступу делу трага за његовим уметничким вредностима, које 
би тако постале предмет појачане истраживачке пажње реципијента. Тума-
чењем кључних уметничких вредности дела треба га обухватити у целини, 
проучити битне појединости, обезбедити потпунију рецепцију, испоштова-
ти индивидуални доживљај.  

Од наставника као рефлексивног практичара очекује се да стално 
прати ефекте рада, истражује наставу, ослушкује потребе и интересовања 
ученика, те у складу са тим бира адекватну наставну методологију. Имају-
ћи у виду вредности народне књижевности, као и бројне могућности вас-
питног деловања, истраживали смо интересовање ученика млађих разреда 
основне школе за овај део књижевности, као и проблеме рецепције и 
интерпретације (више о томе видети у докторској дисертацији Савремени 
приступ народној књижевности у млађим разредима основне школе4). 

                                                 
4 Докторска дисертација је успешно одбрањена 17. марта 2010. године на Учитељском 

(Педагошком) факултету у Врању, под менторством проф. др Стане Смиљковић. 
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У првом делу истраживања узорак је обухватао 439 ученика III и 

499 ученика IV разреда, као и 100 учитеља који раде са млађим основно-

школским узрастом. Циљ је био утврдити да ли постоји интересовање уче-

ника за ова дела и који су проблеми рецепције, али и интерпретације. У 

другом делу истраживања, применом интегративног приступа у обради 

дела народне књижевности која су у програму за III разред, истраживали 

смо ефекте примене овог приступа на узорку од 230 испитаника, од којих 

је половина чинила експерименталну, а друга половина контролну групу. 

Коришћењем упитника за ученике и учитеље у првом делу истра-

живања настојали смо да ученици изнесу проблеме при рецепцији, а 

учитељи проблеме при интерпретацији ових дела. Због ограничености 

простора у наставку дајемо анализу добијених података само на поједина 

питања. 

Из табеле и са графикона очигледно је да постоји интересовање за 

читање ових дела, како код ученика III, тако и код ученика IV разреда.  

 
Табела 1. Да ли волиш да читаш дела народне књижевности?  

Одговори у односу на разред 

 Трећи разред Четврти разред 2 p 

Да, веома 379 81,88% 357 76,10%   

Не, нимало 6 1,38% 5 1,00% 5,65 0,0594 

Помало 73 16,74% 114 22,89%   

 

Ученици III разреда показују већу заинтересованост од ученика IV 

разреда, те је потребно открити узроке смањења интересовања у IV разре-

ду и предузети конкретна методичка решења. Већ у почетним разредима 

требало би настојати да испољено интересовање за овај део књижевности 

временом прерасте у трајно, јер се интересовања устаљују управо на узра-

сту ученика поменутих разреда. 
 

 
Графикон 1. Процентуално изражена структура одговора на питање  

Да ли волиш да читаш дела народне књижевности? у односу на разред 
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Поређењем података који су се тицали омиљености појединачних 

књижевних врста утврђено је да су народне бајке у просеку најчитаније, 

онда следе народне песме, басне, шаљиве народне приче, загонетке, посло-

вице и питалице, што може бити драгоцена помоћ ауторима програма и 

читанки при избору дела. 
Читање и разумевање дела праћено је одређеним проблемима, при 

чему највећи проблем ученицима причињава мноштво непознатих речи, 
застарелих речи народног говора, али и свет прошлости, који не могу 
визуелно да замисле и далеки ликови и догађаји о којима говоре.  

 
Табела 2.Питање: Шта ти је најчешћи проблем приликом читања и разумевања 

дела народне књижевности?- Одговори у односу на разред 

 Трећи разред Четврти разред 2 P 
Има много непознатих речи, 
речи народног говора. 

347 79,22% 342 68,81%   

Ликови и догађаји о којима 
говоре су ми далеки 

44 10,05% 71 14,29% 13,15 0,0014 

Не могу да замислим тај свет из 
прошлости. Нема довољно слика 

47 10,73% 84 16,90%   

 
Графикон 2.Процентуално изражена структура одговора на питање 

Шта ти је најчешћи проблем приликом читања и разумевања  
народне књижевности? у односу на разред 

На основу табеле контигенције 3х2 и Пирсоновог 2 теста, утврђе-

на је статистички значајна разлика у учесталости ових одговора између 

разреда (p<0,01). Поређењем одговора понаособ утврђено је да је мно-

штво непознатих речи и израза, статистички чешће навођен узрок код 

испитаника III разреда(p<0,001), док су немогућност да се визуелно зами-

сли свет прошлости (p<0,01), као и "удаљеност" ликова и догађаја о који-

ма се говори (p<0,05) статистички чешће навођени код ученика IV разреда. 

Овоме иде у прилог чињеница да су ученици IV разреда у претходном раз-

реду обогатили речник појединим речима народног говора. Ученици III 

разреда то још нису стигли, зато им непознате речи умањују могућност 

рецепције, па им треба посветити пажњу. 
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Осим проблема које ученици имају са рецепцијом, интересовало 

нас је и мишљење учитеља о успешности наставне интерпретације. На 

питање Да ли имате проблема при интерпретацији дела народне књижев-

ности већина испитаника (62,63%) понекад има проблеме, што предста-

вља статистички значајну већину (p<0,001). Има и оних (4,04%), који вео-

ма често имају проблеме, док за трећину проблеми не постоје. 

С обзиром да је питање Које су врсте народне књижевности са 

којима су најчешћи проблеми интерпретације? било отвореног типа, а на 

њега су одговорила 72 испитаника, закључујемо да су проблеми реално 

присутни. Највише проблема имају са тумачењем епске (44,4%), а затим 

лирске песме (40,28%). Проблеми са песмама статистички су учесталији у 

односу на проблеме са осталим врстама народне књижевности (p<0,001). 

Реално је очекивати овакве одговоре, јер је ученицима овог узраста тешко 

приближити песму. Лирска песма је препуна осећања, симболике, мелоди-

је, а најмлађи још увек немају довољно развијен сензибилитет, као ни 

предзнања за потпуније разумевање њеног поетског света. Слично је и са 

епском песмом, која захтева одређена знања из других предмета када је о 

прошлости реч. 

 

 
Графикон 3.Процентуално изражено учешће врста народне књижевности 

са којима су најчешћи проблеми приликом интерпретације 

 

Најчешћи проблеми на које учитељи наилазе при интерпретацији 

јесу: велики број архаизама (што су и ученици навели као проблем), немо-

гућност обезбеђивања аудио-визуелног доживљаја дела, недостатак 

наставних средстава и то што ученици недовољно познају прилике из про-

шлости (p<0,01). 

Детаљном анализом добијених одговора на сва питања у упитнику 

закључујемо да се проблеми и ученика и учитеља, који доводе до неразу-

мевања дела народне књижевности, тичу језика којим су дела писана, 

непримерености узрасним могућностима, недостатка наставних средстава, 

неадекватне опремљености уџбеника, недовољног упућивања на сродне 

садржаје других предмета који би ученицима приближили свет прошло-

сти, као и недостатка методичке литературе. 
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У времену када се све више удаљавамо од прошлости, а неки нису 
имали прилике да је упознају на прави начин, а тиме и потпуније доживе 
овај део књижевности треба тежити таквим моделима рада којима ће уче-
ници успешно трагати за водећим уметничким вредностима дела, свесном 
активношћу и самоангажовањем откривати суштинско у њима, имати 
потпунији аудиовизуелни доживљај захваљујући сродним садржајима дру-
гих предмета. Применом истраживачких задатака, интеграцијом и мулти-
дисциплинарним приступом, амбијенталном наставом, могуће је обједини-
ти све битне чиниоце уметничке структуре дела, чиме се добија јединствен 
и непоновљив утисак који оставља дубок траг у свести најмлађих. 

 

3. Зашто другачији приступ делима народне књижевности? 

Сваки час, истиче Језерски, може се претворити у знање које откри-
ва хоризонте науке, у мисао која узбуђује срце, у умење које наоружава руке, 
у убеђење које одређује карактер (у: Смиљковић, Милинковић, 2008: 23). 

Модерна и савремена организација наставе језика и књижевности 
подразумева активну улогу ученика у процесу сазнавања уметничког света 
дела. У савременој настави књижевности ученик не сме бити пасивни слу-
шалац, који ће само репродуковати сазнато, најчешће поновити наставни-
ково виђење или суд о одређеном делу, већ активни субјекат који истра-
живачки, стваралачки и сатворачки учествује5 у његовом проучавању и 
истраживању. Циљ савремених наставних стратегија усмерен је ка унутра-
шњој мотивацији ученика, која се подстиче разноврсним истраживачким 
активностима. Задатак наставника је да осмисли час, креира активности 
које ће ученици самостално или уз његову помоћ (у смислу усмеравања) 
успешно реализовати како би потпуније разумели и јаче емоционално 
доживели дело. Наставник треба да постави задатке који ће ученика под-
стицати да уочава, открива, истражује, процењује и закључује поједино-
сти у вези са делом.  

Имајући у виду недостатке традиционалне наставе и организације 
часова српског језика, који се заснивају искључиво на вербализму и пасив-
ности ученика, сматрамо да је неопходан динамичнији начин рада. То је 
потпуно у складу са немирном природом и истраживачким духом детета, 
који данашња школа „гуши“. Деци треба школа у којој ће се осећати испу-
њено, задовољно и срећно; у којој ће заволети учење и дружење са књи-
гом. Међутим, тренутак када подучавање прераста у учење, у великој 
мери зависи од околине, од тога какав је наставник и од примера које даје 
(Landi, 2007: 7). 

Подстакнути интересовањем ученика за дела народне књижевно-
сти које постоји, али и проблемима интерпретације учитеља, сматрамо да 
иновативни приступ може значајно допринети да испољена интересовања 
постану трајна, чиме ће ученици успешно усвојити животне мудрости и 
традиционалне вредности српскога народа.  

                                                 
5 Наставни програм за први, други и трећи разред основног образовања и васпитања, 2004. 
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Досадашњи приступи у покушајима међупредметних повезивања, 

рефлектовани у корелацији, ослањали су се на спољашње везе које су дава-

ле помак у стварању атмосфере за учење подстакнуте тематским сличности-

ма, при чему су најчешће зависиле од компетенција наставника да осмисле 

везе и повежу садржаје. Међутим, интегративним приступом са правовреме-

ним планирањем сродних садржаја који носе кључне везе директно се може 

утицати на афективни, али и на когнитивни развој, што у пракси изостаје. 

Када се ученици укључују у интерпретацију дела пре него да она започне на 

часу, рецимо у обради народне књижевности прикупљањем неопходних 

појединости о времену о коме ће бити речи, записивањем речи народног 

говора, доношењем одређених предмета, старих фотографија и слично, 

постижу се већа вољна активност на часу и снажнији утисак.  

Интегративном наставом уз обраду сродних садржаја Музичког 

васпитања, Ликовне културе, Света око нас/Природе и друштва, Народне 

традиције, Грађанског васпитања и других, како обавезних тако и избор-

них предмета, стварамо услове да било која лирска или епска песма, 

народна бајка, басна, шаљива прича, предање или легенда буду ученицима 

разумљиви. Личним ангажовањем да сакупе речи и изразе народног гово-

ра, пронађу прикладну музику, осмисле амбијент, пронађу народну 

ношњу, оживе слику далеког временског тренутка, доприносимо да угођај 

на часу буде потпун, а анализа нешто што ће још дуго остати у сећању 

ученика. Примена интегративне наставе – поред демократске климе у оде-

љењу, креативне игре и стваралачког приступа делу – додатно подстиче 

експресију, продукцију и обезбеђује потпунију рецепцију.  

Теоријска схватања Гилфорда, Гарднера, Стернберга, Мејкерове, 

Пијажеа, Виготског и других теоретичара и практичара, као и истражива-

ња праксе (Шефер, 2005, Игњатовић, 1966, Вучић, 1970) била су полазна 

основа за примену експерименталног програма по коме су дела народне 

књижевности у програму за III разред обрађена интегративним приступом. 

 

4. Суштина интегративне наставе 

Интеграција образовних садржаја је не само тенденција, него и 

пракса у савременим школским системима. У европским земљама томе се 

посвећује велика пажња, тако да готово нема државе која том питању не 

придаје одговарајући значај. У Републици Србијиу Посебним основама 

школског програма за II разред основног образовања и васпитања дат је 

одељак под називом О интегрисаном / тематском приступу настави / 

учењу, у коме је наглашено да се интегрисани / тематски приступ настави / 

учењу заснива на организацији тема и појмова унутар опсега дечјег знања 

и на структурирању садржаја око ширих сазнајних целина. Наглашава се 

да ученици треба да имају могућност да промишљају, да формирају пред-

ставе и да редефинишу своја знања кроз дискусије, писање, рачунске опе-

рације, цртање, музику, покрет, израду графикона, карти, грађење и драм-

ско изражавање. 
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Интегративна настава подразумева целовитост, концентрацију и 
корелацију наставе. То је комплексни систем који означава повезивање 
свих битних компоненти у хармоничну целину ради постизања јединстве-
ног унапред постављеног циља. Корелација наставе подразумева повезива-
ње наставног градива из сродних предмета ради рационализације времена, 
обједињавања обраде градива сродне тематике и потпунијег естетског и 
емоционалног доживљаја ученика, што је један од примарних предуслова 
трајности и применљивости стеченог знања. Средства за остваривање овог 
циља су сродни садржаји различитих предмета које наставник повезује у 
једну целину и целовито их тумачи. Резултат таквог рада је интелектуал-
ни, морални, емоционални и духовни развој ученика, њихова оспособље-
ност да збивања и појаве у окружењу посматрају и доживе у међусобној 
условљености и повезаности. Постојање паралелних врста знања о истом 
садржају доприноси општем увиду и дубини разумевања садржаја (видети 
више у: Плут, 2003), чиме даље утиче на трансферну вредност, као и на 
трајност тако стеченог знања. 

На примеру епске народне песме Марко Краљевић и бег Костадин6 
наводимо могућности за повезивања са сродним садржајима других, како 
обавезних, тако и изборних предмета. Повезаност је очигледна већ на 
основу наслова садржаја. Могућности за квалитетнију обраду садржаја 
свих предмета су бројне, из чега произлазе већа постигнућа и функционал-
ност наученог, што ћемо видети у наставку. 

 

 
 

5. Постигнућа ученика после примене интегративне наставе 

После испитивања мишљења ученика о народној књижевности и 
утврђивања одређених проблема при рецепцији и интерпретацији спрове-
ден је експериментални програм. У одељења III разреда основне школе 

                                                 
6 Епске народне песме су испитаним учитељима биле највећи проблем при обради. 
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Вук Караџић у Врању (Е група) дела народне књижевности обрађивана су 
применом интегративног приступа, док су ученици истог разреда основне 
школе Јован Јовановић Змај (К група) радили на уобичајен начин. Истра-
живање је обухватало само ученике III разреда, јер смо утврдили да они 
имају чешће проблеме приликом рецепције. У периоду од октобра до маја 
школске 2008/09. године по посебним сценаријима реализована су дела 
народне књижевности у Е групи. Контролна група радила је уобичајено, 
без сазнања да је укључена у експеримент. Истраживањем је обухваћено 
230 испитаника, 115 из Е и исто толико из К групе. Број испитаника 
мушког и женског пола био је једнак. Групе су биле уједначене и у погле-
ду пола и успеха и оцене из Српског језика. 

Приступ делима у Е групи био је интегративан, мултидисциплина-

ран, проблемски.  

Циљ овако организованог рада је подстицање унутрашње мотива-

ције за потпуније истраживање и дубљи емоционални доживљај дела (кроз 

тематску повезаност са сродним садржајима других предмета), неговање 

сарадничког понашања кроз заједнички рад на истраживачким задацима, 

развијање организационих способности и самосталности ученика у при-

преми садржаја за час, креативности и критичког приступа. 

Методе рада су дијалошка, метода практичних радова, истражи-

вачки рад ученика, у школи и ван ње, демонстрација одређеног материјала 

(презентација предмета, слајдова, звучних записа, илустрација и слично), 

практичан рад (писање, илустровање, цртање, креирање предмета од раз-

личитог материјала и сл). 

Одржано је укупно 20 часова Српског језика у корелацији са пред-

метима Природа и друштво, Музичко васпитање, Ликовна култура, Народ-

на традиција. 

Наставни програм из наведених предмета, усвојен на почетку годи-

не, није ни у чему нарушен, како предвиђеним садржајима, тако и фондом 

часова. Тематски приступ делима народне књижевности омогућио је 

систематизацију садржаја из других предмета, као и употпуњавање посто-

јећих знања ученика. Садржаји су груписани у тематске целине које обу-

хватају две или више наставних јединица.  

 

Прва тематска целина: Свуда пођи, својој кући дођи 

Наставне јединице: Легенде нашег краја 

Пословице, загонетке, питалице 

 

Друга тематска целина: Мудрост светом влада 

Наставне јединице: На извору народног говора – час посвећен Вуку 

Караџићу 

Вук и јагње – народна басна 
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Трећа тематска целина: Чини добро не кај се, чини зло надај се 

Наставне јединице: Марко Краљевић и бег Костадин – народна 

епска песма 

О Марку Краљевићу – индивидуални задаци за 

ученике 
 

Четврта тематска целина: Ко доброту сеје, љубав жање 

Наставне јединице: Двије сеје брата не имале – народна песма 

Чардак ни на небу ни на земљи – народна бајка 
 

Пета тематска целина: Колико људи, толико ћуди 

Наставне јединице: Свети Сава и човек без среће – народна прича 

Свијету се не може угодити – народна приповетка 
 

Шеста тематска целина: Вешт гору ломи, а невешта гора 

Наставне јединице: Ветар и сунце – народна приповетка 

Пословице, загонетке, питалице 
 

Седма тематска целина: Песма нас је одржала, њојзи хвала 

Наставне јединице: Обичајне народне песме 

Женидба врапца Подунавца – шаљива народ-

на песма 
 

Осма тематска целина: Што снага не може памет учини 

Наставне јединице: Народне умотворине 

Иде санак низ улицу – народна успаванка 

Наслове тематских целина креирали смо водећи рачуна да буду у 

складу са темом коју обрађујемо, а наставне јединице су у потпуности пре-

узете из Наставног плана и програма за III разред7. 

У наставку дајемо анализу података добијених на основу одговора 

ученика на поједина питања, из којих се може уочити значајна успешност 

испитаника Е у односу на К групу. На основу постигнућа испитаника Е и 

К групе из табеле 3 и са графикона 4 евидентна је уједначеност група на 

иницијалном тесту и значајна предност испитаника Е групе на финалном. 

 
Табела 3.Укупан број бодова на иницијалном и финалном мерењу 

Група X  SD Cv X  SD Cv T-test p 

Експериментална 61,30 14,54 23,72 59,90 15,96 26,64 24,59 0,0001 

Контролна 89,00 7,92 8,90 51,76 18,56 35,86 5,28 0,0001 

Укупно 61,30 14,54 23,72 59,90 15,96 26,64 24,59 0,0001 

                                                 
7Наставни програм образовања и васпитања за трећи разред основног образовања. Бео-

град: Службени гласник Републике Србије, Просветни гласник. 



 134 

 

 
Графикон 4. Просечан број бодова на иницијалном и финалном тесту  

код испитаника Е и К групе 

 

Већи просечан број бодова код испитаника Е групе на свим пита-

њима на финалном тесту у односу на К потврђује да интегративна наста-

ва у обради дела народне књижевности значајно доприноси отклањању 

слабости традиционалне наставе. Обрада ових дела уз сродне садржаје 

других предмета8, појачану самоактивност ученика, применом разновр-

сних облика рада и очигледних наставних средстава (музичке композици-

је, слике, предмети, презентације...), обезбеђен је комплетнији аудиовизу-

елни доживљај, отклоњене су уочене слабости досадашње наставе у сми-

слу изражене диференцијације садржаја и повећана је ефикасност. 

Смањено интересовање ученика IV разреда, утврђено у првом делу 

истраживања, очигледно захтева конкретне кораке у смислу иновирања 

приступа овим делима. Да заиста треба променити приступ од самог 

почетка потврђују и подаци добијени упоређивањем постигнућа испитани-

ка Е и К групе на иницијалном и финалном мерењу. Док је у Е групи 

дошло до статистички значајног повећања просечне вредности укупног 

броја бодова на финалном тесту (са 61,30 на 89), дотле је у К групи дошло 

до статистички значајног смањења укупног броја бодова (са 59,90 на 

51,76), (подсећамо да су на иницијалном мерењу групе биле уједначене). 

Успех испитаника Е групе на финалном мерењу у односу на иницијално и 

статистички значајна разлика у односу на постигнућа испитаника К групе 

на финалном тесту, препорука су овом моделу наставе за примену у наста-

ви књижевности, као и у настави уопште. 

Резултати добијени финалним мерењем показују да су међу испи-

таницима Е групе највећи успех постигли одлични ђаци. Испитаници Е 

групе са врло добрим успехом остварили су веће постигнуће у односу на 

добре ђаке, али не статистички значајно, што доказује да овакав начин 

обраде одговара и слабијим ђацима. Губљење статистички значајне разли-

ке (утврђене код иницијалног мерења) између врло добрих и добрих ђака у 

                                                 
8 Сродни садржаји осталих предмета који су предложени за повезивање око дате теме наве-

дени су у оквиру докторске тезе. 
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Е групи, доказује да овакав приступ делима народне књижевности омогу-

ћује слабијим ученицима да дубље доживе и потпуније схвате уметнички 

свет дела, за шта је посебно важна целовитост доживљаја, односно могућ-

ност да се дело сагледа из више различитих углова. 

 

 
Графикон 5. Просечан број освојених бодова  

на иницијалном тесту у Е и К групи у односу на успех 

 

 

 
 Графикон 6. Просечан број освојених бодова на 

финалном тесту у Е и К групи у односу на успех 

 

 

Одлични ђаци из К групе су на финалном тесту освојили мањи 

број бодова, јер се интересовање које су имали на почетку III разреда у 

току реализације експерименталног програма значајно смањило. Анализом 

броја бодова на финалном тесту утврђено је да су у Е групи статистички 
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значајно већа просечна постигнућа код свих ученика, без обзира на успех, 

док је у К групи уочен значајан пад броја бодова код одличних ђака, што 

је још израженије код ђака са добрим успехом. 

Испитивањем проблема интерпретације утврђено је да су учитељи-

ма за обраду најпроблематичније епске и лирске песме, а непознате речи и 

застарели изрази највећа су сметња рецепцији. Анализом постигнућа испи-

таника Е групе на наставном листићу који су ученици радили после обраде 

епске народне песме Марко Краљевић и бег Костадин утврдили смо да је 

највећи број испитаника (83,48%) тачно одредио значење речи хазна, азна, 

као и значења речи бег и ђаконије. Број испитаника који су тачно одредили 

значење ових речи статистички је значајно већи од броја ученика који су 

тачно одредили значење речи заметнути и скарлет (p<0,05) (хазна у 

односу на скарлет p<0,05). Добијени подаци потврђују да су ученици у 

правом смислу схватили значење ових за њих досад непознатих речи, јер 

хазну нису схватили као казну, већ као имање, иметак. Занимљиво је да су 

успешно објаснили и значење речи бег, као турски господин, богаташ у 

доба Турака. Ђаконије су можда знали и одраније, јер се често чује и у 

нашем језику. Скерлет им је, као што се показало, најмање позната реч, 

зато је и најмање ученика дало право објашњење. 

 
Табела 4. Тачно одређена значења речи из песме  

Марко Краљевић и бег Костадин 

Реч    

а) Бег 95 82,61% ђг* 

б) Дочекање 91 79,13%  

в) Ђаконије 95 82,61% ђг* 

г) Скерлет 78 67,83%  

д) Хазна, азна 96 83,48% ђ*г** 

ђ) Заметнути 81 70,43%  

г - у односу на г), ђ - у односу на ђ) 

* - p<0,05, ** - p<0,01 

 

Детаљнија анализа добијених података на нивоу теста у целини 

код појединачних питања (која су се тицала сакупљачког рада Вука Кара-

џића, значења застарелих речи и израза, уочавања теме, особина ликова, 

поступака и понашања, допуњавања питалица) показује да су знања стече-

на применом интегративног приступа на вишем нивоу – применљива су и 

стваралачка, чиме се превазилази ниво препознавања и репродукције.  
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Табела 5.Тачно одређена значења речи из бајке  

Чардак ни на небу ни на земљи 

Застареле 

речи 

   

Застареле 

речи 

  
а) Ђерђеф  85 73,91% ђ*,еж** д) Ђогат 72 62,61% 

б) Чардак  83 72,17% еж** ђ) Вију 68 59,13% 

в) Јасле  80 69,57% еж* е) Такум 62 53,91% 

г) Вранац  72 62,61% 
 

ж) Буздован 62 53,91% 

ђ - у односу на ђ), е - у односу на е), ж - у односу на ж) 

* - p<0,05, ** - p<0,01 

 

Објашњења застарелих речи и израза народног говора која су 

испитаници Е групе давали радећи на наставном листићу који се тицао 

народне бајке Чардак ни на небу ни на земљи прецизна су и потпуна. Има-

ли су потпуније формиране појмове о крсној слави, софри, ђерђефу и још 

многим појединостима везаним за народну традицију, док су објашњења 

испитаника К групе била сиромашна и уопштена, што опет иде у прилог 

интегративном приступу. 

Значајно је приметити успех ученика код питања и задатака која се 

односе, осим на непознате речи и застареле изразе, на уочавање особина 

ликова, процењивање поступака, понашања, издвајање порука дела. После 

сваког блока часова који се дешавао отприлике једном месечно, ученици 

су коментарисали да им је у овако организованој настави било лепо и при-

јатно, много занимљивије и узбудљивије, јер су могли и сами да учествују, 

често буду и главни актери дела. Многима су се посебно допале презента-

ције (када смо говорили о Вуку Караџићу и светом Сави), мноштво разно-

врсних активности које се смењују (читање, слушање, прављење лутака од 

разног материјала, цртање, писање литерарних састава, групни рад, обја-

шњавање непознатих речи уз помоћ конкретних предмета, занимљиви 

истраживачки задаци за рад код куће, рецитовање, наставни листићи које 

су радили после сваке теме, рад у пару, глума, учење песме напамет и сл). 

Поједини испитаници признали су да их је овакав начин рада „за тренутак 

учинио делом света прошлости“.  

Међу разлозима зашто би наставили са оваквим радом најчешћи 

су: занимљивост, пријатност, динамичност, узбудљивост, већа актив-

ност него иначе, више сарадње, тимски рад, самостално истраживање, 

коришћење савремене технологије, могућност да се сазна о заборављеним 

обичајима, упознавање старих предмета, боље упознавање свог народа и 

његове прошлости... 

Наведени разлози, као и емпиријски подаци добијени статистич-

ком обрадом, најбоља су препорука интегративној настави за успешну 

примену при интерпретацији дела народне књижевности. 
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Уместо закључка 

Народна књижевност део је књижевне уметности који има несум-

њиву уметничку вредност и значајан утицај на формирање духовно богате, 

емоционално јаке и дубоко моралне личности најмлађих. Досадашња орга-

низација наставе, конципирана на разредно – предметно – часовном систе-

му, не омогућава потпун емоционални доживљај, а тиме ни успешну рецеп-

цију дела народне књижевности. Упркос интересовању које постоји међу 

ученицима млађих разреда основне школе због предметне диференцијације, 

врло често нису у могућности да целовито доживе и схвате уметнички свет 

дела. Бројни су и проблеми интерпретације на које указују учитељи. 

На основу података добијених истраживањем проблема рецепције 

и наставне интерпретације, као и позитивних ефеката примене интегратив-

не наставе у обради дела народне књижевности закључујемо да је: 

- Народна књижевност важан део књижевне уметности коме тре-

ба посветити посебну пажњу у настави.  

- Због својих специфичности у односу на остала књижевна дела 

народна књижевност заслужује другачији приступ у настави, 

али и посебан уџбеник који ће обезбедити квалитетнију интер-

претацију и рецепцију.  

- Циљ школе будућности је ученик као активни субјекат наставе, 

зато од пасивног посматрача или недовољно активног сауче-

сника, интегративном наставом постаје активни учесник 

наставе. Припремом за час која се овим приступом не односи 

само на учитеља, већ обухвата и ученике указује им се повере-

ње, те они самоангажовањем и одговорним понашањем јачају 

самопоуздање и стају „раме уз раме“ са учитељем. 

 

Друштвена криза одражава се на све области живота, па и на обра-

зовање. Књига као штампани медиј, а народна књижевност као сведок пра-

вих вредности, угрожени су од стране наизглед привлачнијих аудиовизу-

елних медија. Поменутим истраживањем отворена су многобројна питања 

која се тичу народне књижевности, места које би требало да има у процесу 

васпитања и образовања младих, наставног тумачења и успешне рецепци-

је. Интегративним приступом, адекватним наставним средствима, савре-

меним изворима знања, можемо учинити да дела народне књижевности 

буду привлачнија генерацијама које долазе. Пред нама су нови хоризонти 

за будућа истраживања како би овај важан сегмент књижевне уметности 

остао и опстао у времену које долази. 
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INTEGRATIVE APPROACH TO FOLK LITERATURE 

- needs and possibilities - 

 
Summary: Feelings and thoughts, views and perceptions, important moral 

messages and lessons, customs and beliefs, centuries old wisdom make folk literatu-

re the mirror of the Serbs' tradition. With its originality and poetic beauties it has 

drawn attention of the literate Europe from ancient times. With its original messa-
ges it invites us to come back to it and to educate the young on its foundations. 

Despite all that, analysis of the current curriculum for younger primary 

grades shows insufficient presence of this type of literature and its inadequacy in 
relation to school age. The students are interested, whereby reception, and inter-

pretation are accompanied by serious problems, and this is something that both 
teachers and students point at. 

In this paper we will present one part of the results on reception and pro-

blems of interpretation of folk literature, as well as the achievements of the third 
primary grade students on the test after applying integrative teaching. Comparing 

obtained data on initial and final measurement it was proved that integrative 

approach significantly fulfills students' experience, stimulates thinking activity, che-
rishes research spirit, develops critical thinking, offers the possibility for creative 

expression in various fields, thus raising the quality of teaching and contributing to 
an overall personal development. 

 

Key words: folk literature, reception, student, integrative approach, edu-
cation, development.9 
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