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НАРОДНЕ ЛИРСКЕ ПЕСМЕ У ЧИТАНКАМА  

ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
 
Сажетак: Садржаји народне лирике који се обрађују у млађим разре-

дима основне школе су планирани наставним програмом. Међутим, сматра-
мо да нема довољно наслова који су везани за народну лирску поезију. Читан-

ке не обрађују довољно народних лирских песама по разреду док је ауторских 

лирских песама далеко више. Мишљења смо да би било корисно да се ученици-
ма нуди више народне писане лирске творевине како би се упознали са својом 

историјом, културом и традицијом.Читанка треба да буде изворно веродо-
стојна и окренута истинској суштини. Од предвидљивости много је боље да 

овај уџбеник има својства која код деце изазивају интуитивну препознатљи-

вост и душевни склад. У раду су поменуте најприсутније издавачке куће, 
аутори читанки и њихов избор народних лирских песама које су предвиђене 

наставним програмом, а и мимо њих. 
 

Кључне речи: лирске песме, млађи разреди, читанка, издавачке куће, 

књижевност. 

 

Увод 

Tекстови који се налазе у читанкама треба да уведу децу у свет 

књижевности и помогну им у откривању правог значења суштинских пој-

мова; да представљају ризницу најбољих и највредних књижевноуметнич-

ких дела и чувара духовног идентитета; да буду упориште и помоћ за уче-

нике. Jасно је да читанка мора да поседује најбоља својства и одлике, која 

је и издвајају од осталих уџбеника. Читанка не треба да има само привлач-

ну снагу поседовањем сопствене дражи, она треба да буде насушно 

потребна, неопходна и незаменљива. 

Стицање адекватних знања, развијање ученикових способности, 

умења, радних навика и богаћење искуства основни је задатак наставе срп-

ског језика и књижевности у млађим разредима. Адекватна знања подразу-

мевају логику, етику и истину и заснивају се на спознаји и самоспознаји и 

њима теже. У процесу сазнања ученик и учитељ су саизвршиоци и међу 

њима се успоставља повратна спрега, квалитативно допуњавање и међу-
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собно разумевање. Не само да живот захтева формирање креативних и 

стваралачких способности личности, већ је то безусловни захтев самих 

личности које бивају у процесу целовитог развоја и напредовања (Смиљ-

ковић, Милинковић 2008: 180). У том смислу је настава српског језика и 

књижевности у млађим разредима препуна могућности за разноврсне и 

занимљиве облике рада, а најзанимљивији и деци најприступачнији је – 

игра загонетања и одгонетања. Дечја љубопитљивост и зачуђеност су 

изворни и нема преке потребе да се вештачки подстичу.  

Како да читанка буде пријатељ и помоћник у подстицању љубави 

према књизи и читању, неговању читалачких интересовања, формирању 

позитивних особина личности и богаћењу емоционалног света деце код 

ученика млађих разреда? Тако што ће бити окренута њиховом радосном 

доживљавању, разумевању и спознаји, што ће доприносити оптимистичкој 

вери у успешно решавање задатака и проблема који пред њих искрсну и 

развоју позитивних карактерних црта. Жеља за иновирањем читанке и 

увoђењем мноштва нових текстова савремених домаћих и страних аутора 

у други план ставља дела народне књижевности. „Сви остају равнодушни 

према овом делу књижевности, као да је њено време прошло“ (Стојановић, 

2013: 320). Издавачке куће Клет, Бигз и Завод за уџбенике и наставна 

средства у својим читанкама значајну пажњу посвећују народним песма-

ма, док остали издавачи, Едука, Креативни центар и Нова школа, мање 

воде рачуна о томе, што показује исти или умањен избор народне лирике 

који је прописан наставним програмом наставе. 

 

Значај народне књижевности у настави млађих разреда 

Наша народна књижевност одликује се великом разноврсношћу у 

тематици, облицима и поступцима излагања. Представе о природи и 

космосу, свакодневни породични живот, друштвени односи, емоционална 

стања, национална историја, животна мудрост и колективно искуство – све 

је то изражено у разним врстама народних умотворина на начин који је 

обезбеђивао најширу комуникативност. 

Развијајући и богатећи своја унутрашња, емоционална стања чита-

њем и обрадом вредних књижевних дела, са којима ће се најпре у читанци 

срести, ученици богате машту, развијају интелект, снаже личност и тиме 

обезбеђују предуслове да проникну у суштину света, разумеју смисао 

живота, спознају своје корене, али и разлике међу људима других култура; 

уоче праве, проверене вредности. „Сазнајне и васпитне вибрације у књи-

жевном делу дотичу мало дечје искуство и отвореност за утицаје, оне раз-

вијају свест и знања о људским вредностима, осећања, саосећања, љубав, 

толеранцију, васпитавају вољу, самосталност, одлучност, упорност, негују 

слободу воље и слободу личности, поштовање вредности“ (Јовановић, 

2007: 40). Читајући народно књижевно дело најмлађи читалац пројектује 

тај свет, оживљава га, тражи своје место у њему, идентификује се са лико-

вима, уживљава у њихове ситуације, пропитује себе, своје ставове и 
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мишљења. „Чистота виђења света, наивност, љупкост, чедност, зачуђе-

ност, неукротива радозналост, отвореност, неразликовање могућег од 

немогућег приближавају и још више стављају дете изнад (непресахлих) 

рецепцијских могућности одраслог човека“ (Петровић, 2011: 71). У том 

сложеном процесу непосредне комуникације са народним књижевним 

делом најмлађем читаоцу се отварају неки нови видици, запале искре 

радозналости да сазнају о многим традиционалним вредностима, обичаји-

ма, наравима народног човека и његовим мислима. Народна књижевност 

која је намењена деци мора бити прилагођена њиховом узрасту и емоцио-

налном развоју. Она уводи будуће одрасле у живот, па је зато одговорност 

ствараоца за децу веома велика. Битно је да се деца заинтересују и осете 

емоције у ономе што је њима посвећено. Децу највише занимају бајке и 

басне, али је такође велико интересовање и за лирске песме. О народним 

лирским песмама више ћемо рећи у наставку нашег рада. 

 

Народне лирске песме у програму наставе и учења 

Циљеви и задаци који се могу остварити обрадом народних лир-

ских песама у млађим разредима су јасно дефинисани и односе се на „раз-

вијање личног и националног идентитета, развијање свести o припадности, 

поштовању и неговању српског језика, традиције и културе народа, као и 

поштовање и очување културне баштине“ (Сл. гласник РС - Просветни 

гласник, 10/2017). 

Дидактичко-методичко остваривање програма врши се кроз 45 

часова књижевности у првом разреду основне школе, од чега је за народне 

лирске песме предвиђено свега три часа обраде. У другом разреду од пла-

нираних 52 часа обраде књижевних текстова, за обраду народне лирике 

дато је свега четири часа. У трећем разреду је за народне лирске песме 

одвојено пет часова од укупно планираних 55 часова обраде књижевних 

дела, а у четвртом разреду се у оквиру 58 часова обраде књижевних дела 

домаћих и страних аутора налази свега три часа намењених обради народ-

не лирике. 

Суштинско и од пресудне важности у вези са остваривањем значаја 

и специфичности наставе српског језика и књижевности у млађим разреди-

ма јесте – очување изворне маште и емпатије и стицање адекватних знања о 

вредности културе, традиције и језика, као и осећања припадности народу. 

Постоји бојазан да се наведене вредности знатно спорије развијају помену-

том динамиком обраде народне лирске књижевности. Стога је очување и 

неговање изворних вредности велики задатак и за родитеља и за учитеља. „ 

Ако обрађује лирску песму, наставник треба да познаје уметничке вредно-

сти лирике, да познаје антологијске песме у оквиру лирске врсте коју проу-

чава, да издвоји кључне стихове које ће казати напамет или прочитати, а све 

то уз зналачко комбиновање са сродним садржајима других предмета: изло-

жбом слика тога доба, пригодном музиком која прати или се слуша соло, са 

циљем да употпуне разумевање дела“ (Стојановић, 2014: 417). 
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„У етапи припремања за наставно проучавање народне књижевности, 

конкретно народне поезије, поред мотивације, посебно су значајне следеће 

методичке радње: доживљавање и проучавање народне поезије, локализовање 

народне песме (епске и епско-лирске), читање песме (доживљајно, истражи-

вачко, интерпретативно) и постављање истраживачких задатака за проучава-

ње уметничких творевина у народном песништву“ (Андрић, 1997: 21). Наше 

народне лирске песме садрже осећања и размишљања наших предака од пре 

неколико векова. По својој уметничкој вредности, живописности стила и јези-

ка, снази осећања и мотива представљају велико културно благо и заслужују 

већу заступљеност у програму наставе и учења. 

У складу са темом нашег рада, у наставку ћемо нешто више рећи о 

томе у којој су мери народне лирске песме заступљене у читанкама за мла-

ђе разреде основне школе. 

 

Народне лирске песме у читанкама за млађе разреде 

Читанка, као специфичан уџбеник из подручја књижевности, теме-

љи се на уметничким и научним садржајима, али се разлике јављају на 

нивоу намене, сврхе и на методолошком нивоу. „Овај уџбеник остварује 

програмске циљеве и задатке, на примерен начин транспонује књижевно-

научне податке у одговарајуће методичке системе и поступке. Дидактички 

обликовани текстови у читанци објективно утемељују и поспешују кому-

никацију ученика са књижевном уметношћу“ (Стојановић, 2014: 415). 

Увођење најмлађих ученика у свет књижевности, али и осталих текстова, 

такозваних некњижевних, представља изузетно одговоран задатак. Управо 

на овом степену школовања стичу се основна и значајна знања, умења и 

навике од којих ће у доброј мери зависити не само ученичка књижевна 

култура, већ и његова општа култура на којој се темељи укупно образова-

ње сваког школованог човека. „За успешну наставну интерпретацију и 

дубљи емоционални доживљај дела, који је предуслов исправне рецепције, 

неопходна је добра мотивација“ (Стојановић, 2014: 416). „Мотивисање у 

настави књижевности треба да буде усмерено тако да делује у три здруже-

на ментална смера – да развија емоционалну, фантазијску и рационалну 

компоненту ученикове радозналости. С обзиром на то да је мотивација 

једна од веома значајних етапа у сазнавању књижевног текста, савремена 

методика наставе књижевности поклања јој посебну пажњу“ (Николић, 

1988: 171-183; Росандић, 1986: 401-413). 
Увођење ученика у доживљавање, разумевање и тумачење књи-

жевног дела, као основне функције читанке у образовно-васпитном проце-
су, остварује се унапређивањем рецепцијских, интерпретативно-аналитич-
ких способности ученика, изграђивањем његовог књижевног укуса и сен-
зибилитета, као и књижевне културе у најширем смислу. Особеност и 
деликатност нису толико у програмираним садржајима колико су у узра-
сним могућностима најмлађих ученика да дате садржаје ваљано усвоје, те 
да се стеченим знањима функционално служе. Планом и програмом наста-
ве је предвиђено да у сваком разреду буду обрађене две до три народне 
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лирске песме које су углавном прилагођене узрасту деце и увршћене у 
читанке одобрене за употребу на основу Правилника о програму огледа за 
издавање уџбеника, других наставних средстава или уџбеничких комплета 
за I, II, III и IV разред основног образовања и васпитања (Сл. гласник РС - 
Просветни гласник, 88/2017).  

На основу досадашње анализе можемо закључити да смо анализи-
рали важећи наставни програм са посебним освртом на народне лирске 
песме, као и задацима и књижевним појмовима које треба усвојити.  

 
Читанке за први разред основне школе 

У првом разреду народне лирске песме су заступљене само са три 
часа, што је у укупном фонду часова мало. У појмове које треба реализова-
ти уврштени су само пословица и загонетка. „Правећи избор књижевних 
текстова за први разред основне школе, аутори наставног програма руко-
водили су се њиховом уметничком и педагошком вредношћу, као и узра-
сним и развојним потребама“ (Јовановић, 2006: 33). 

 
Табела 1. Преглед дела народне лирике у Програму за 1. разред  

(Сл. гласник РС - Просветни гласник, 4/2004) 

Књижевни 
род 

Назив књижевних дела 
Књижевни појмови 
које треба усвојити 

Лирика 

„Славујак“– народна песма 
„Божић штапом бата“, народна песма 

Избор из народне лирике - успаванке и 
шаљиве песме 

-Лирика 
-Песма, стих и 

строфа на нивоу 
препознавања и 

именовања 
 

 
Табела 2. Преглед дела народне лирике у читанкама за 1. разред основне школе 
Издавачка 

кућа 
Назив читанке 

Народне лирске 
песме 

Аутор читанке 
Година 
издања 

Завод за 
уџбенике 

Златна јабука 
„Ја сам чудо видео“ 

„Славујак“ 
Јовановић, С. 2010. 

Клетт Различак 
„Славујак“ 

„Божић штапом бата“ 
Жежељ-Ралић, 

Р. 
2014. 

Бигз 
Читанка за 1. раз-
ред са основама 

писмености 

„Славујак“ 
„Божић штапом бата“ 
„Миш посеја проју“ 

„Санак иде уз улицу“ 

Цветановић, З. 
Копривица, С. 
Килибарда, Д. 

 
2011. 

 

Креативни 
центар 

Читанка за 1. р. 
основне школе 

„Ја сам чудо видео“ 
Маринковић, С. 

Марковић, С. 
 

2016. 

Нова школа Добро јутро 

„Данас јесте субота“ 
„Нинај, нанај Симана“ 
„Иш, кокоте шарено 

ти перо“ 

Ћук, М. 
Петровић, З. 

2012. 

Нови логос Реч по реч 
„Ја сам чудо видео“ 
„Избор из народне 

поезије“ 

Станковић-
Шошо, Н. 
Костић, М. 

 
2018. 

 



 170 

Текстови у читанци Златна јабука, аутора Славице Јовановић, у 

издању Завода за уџбенике и наставна средства припадају народној и 

уметничкој књижевности, домаћој и страној, а жанрови су различити. 

Доминирају лирске песме и приче, што је у вези са ученичким жанровским 

интересовањима, али и са развојем њихове читалачке способности и функ-

ционалности. У оквиру народне лирике аутор је у овој читанци планирао 

да се обраде следеће народне песме: Ја сам чудо видео и Славујак, што се 

може видети у табели 2. 

 У Бигзовој читанци се обрађује песма Божић штапом бата која 

припада обредним лирским песмама. Следећа народна песма је Санак иде 

уз улицу. То је обичајна лирска песма која припада успаванкама и шаљива 

лирска песма Миш посеја проју. Примећујемо да су аутори, Зорица Цвета-

новић, и други, богатим избором народне лирике заиста оплеменили садр-

жај читанке. Аутори, Милица Ћук Петровић, у читанци Добро јутро, при 

издавачкој кући Нова школа, у оквиру поглавља „Народно приповедање“ 

нуде три лирске песме, док се у издању од 2018. године у читанци Чароб-

на слова истог издавача не налази ниједан наслов народне лирике или епи-

ке. Читанка за први разред основне школе, Различак, аутора Радмиле 

Жежељ-Ралић, садржи песме одређене наставним програмом, а у Читанци 

за 1. разред основне школе, аутора Симеона Маринковића, налази се једна 

народна лирска песма. 

 

Читанке за други разред основне школе 

Табела која следи даје преглед дела народне лирике датих у 

Наставном програму за други разред из које се види да је број планираних 

часова за обраду народних лирских песама и даље три часа, али је „учитељ 

обавезан на слободан избор из наше народне књижевности“ (Сл. гласник РС 

- Просветни гласник, 8/2004). „Такав избор пружа могућност за детаљнији 

рад и потпуније упознавање ученика са поетским лепотама и уметничким 

вредностима књижевног блага нашег народа“ (Стојановић, 2013: 322). 

 
Табела 3. Преглед дела народне лирике у Програму за 2. разред  

(Сл. гласник РС - Просветни гласник, 8/2004 ) 

Књижевни род Назив књижевних дела 
Књижевни појмови 

које треба усвојити 

Лирика 

„Мајка Јову у ружи родила“,  

народна песма 

„Смешно чудо“, народна песма 

Породичне и шаљиве народне лирске 

песме - избор 

-Песма, осећања; 

стих, строфа на 

нивоу препознава-

ња и именовања 
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Табела 4. Преглед дела народне лирике у читанкама за 2. разред основне школе 

Издавач-

ка кућа 
Назив читанке 

Народне лирске 

песме 

Аутор  

читанке 

Годи-

на 

изда-

ња 

Завод за 
уџбенике 

Читанка за 2. 
разред основне 

школе 

„Мајка Јову у ружи 
родила“ 

„Иде санак уз улицу“ 
Јовановић, С. 

 
2015. 

Клетт Царство речи 
„Мајка Јову у ружи 

родила“ 
„Иде санак уз улицу2 

Жежељ-Ралић, 
Р. 

2015. 

Бигз 
Читанка за 2. 

разред основне 
школе 

„Мајка Јову у ружи 
родила“ 

„Смешно чудо“ 

Тркуља, Н. 
Јузбашић, М. 

 
2012. 

 

Креатив-
ни центар 

Читанка за 2. 
разред основне 

школе 

„Мајка Јову у ружи 
родила“ 

„Двије сеје брата не 
имале“ 

„Смешно чудо“ 
„Избор, шаљиве 
народне песме“ 

Маринковић, С., 
Маринковић, С., 
Марковић, С. 

2013. 

Нова 
школа 

Срећни дани 
„Мајка Јову у ружи 

родила“ 

Петровић-
Периц, В. 
Ћук, М. 

2012. 

Едука 
Читанка – уџбе-
ник за 2. разред 
основне школе 

„Мајка Јову у ружи 
родила“ 

„Смешно чудо“ 

Манојловић, 
М. 

Бабуновић, С. 

 
2011. 

 
Читанка Царство речи, аутора Радмиле Жежељ-Ралић, а издавачке 

куће Клет, садржи две народне лирске песме за други разред основне шко-
ле: Иде санак уз улицу и Мајка Јову у ружи родила. Поменуте песме се 
налазе и у Читанци за други разред аутора Славице Јовановић. Наставним 
планом предвиђене народне лирске песме садрже и читанке у издању Еду-
ке и Бигза, док су аутори читанке Срећни дани, Вера Петровић-Периц и 
Милица Ћук, у садржај уврстиле једну песму: Мајка Јову у ружи родила, 
али је посебно богата народним причама и једном бајком. 

С обзиром да је ово једна од најлепших народних успаванки, наћи 
ћемо је у читанкама наведених издавачких кућа: Едука, Клет, Нова школа, 
Бигз, Завод за уџбенике и наставна средства и Креативни центар, што 
потврђује табела 4. Поред ове народне лирске песме, у читанци аутора 
Светлане Јоксимовић, имамо и шаљиву народну песму Ја сам чудо видео, 
са којом смо се већ сусрели у читанци за први разред издавачке куће Завод 
за уџбенике и наставна средства Београд. Евидентно је да Читанка за 2. 
разред основне школе у издању Креативног центра велику пажњу посвећу-
је неговању народне лирике, те је у оквиру „Избора шаљивих народних 
песама ученицима“ другог разреда представила две додатне народне песме 
Женидба врапца Подунавца и Да вам певам што истина није, пажљивим 
избором аутора Симеона Маринковића и сарадника. 
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Читанке за трећи разред основне школе 

У трећем разреду заступљен је исти број дела народне лирике као у 

претходном, али је већа пажња посвећена усвајању књижевних појмова 

која се тичу народне књижевности: упознавање основних обележја поро-

дичних, шаљивих и родољубивих песама (табела 5). Ниједна од понуђених 

народних лирских песама у наставном програму није прикладна за изгра-

ђивање појма родољубиве песме, али је „дата могућност наставницима и 

ученицима слободног бирања два, а највише четири дела за обраду“ (Сл. 

гласник РС - Просветни гласник, 6/2005). 

 
Табела 5. Преглед дела народне лирике у Програму за 3. разред  

(Сл. гласник РС - Просветни гласник, 6/2005) 

Књижевни 

род 
Назив књижевних дела 

Књижевни појмови које 

треба усвојити 

Лирика 

„Женидба Врапца Подунавца“, 

народна песма 

„Двије сеје брате не имале“, 

народна песма 

Обичајне народне лирске песме- 

избор 

Породичне народне лир-

ске песме, шаљива 

песма, родољубива 

песма - основна обележја 

 

Избор лирских песама зависи од аутора уџбеника. Анализом 

читанки за трећи разред основне школе добија се охрабрујућа слика на 

основу заступљености наслова који прате наставни програм, што и показу-

је табела 6.  

 
Табела 6. Преглед дела народне лирике у читанкама за 3. разред основне школе 

Издавачка 

кућа 
Назив читанке Народне лирске песме Аутор читанке 

Година 

издања 

Завод за 

уџбенике 

Читанка за 3. раз-

ред основне школе 

„Женидба врапца Подунавца“ 

„Двије сестре брата не имале“ 

„Паде листак наранче“ 

Милатовић, В. 

 

2015. 

 

Клетт Река речи 

„Иде санак низ улицу“ 

„Двије сеје брата не имале“ 

„Женидба брапца Подунавца“ 

Обичајне народне песме 

Жежељ-Ралић, Р. 
 

2015. 

Бигз 
Читанка за 3. раз-

ред основне школе 

„Двије сеје брата не имале“ 

„Женидба врапца Подунавца“ 

Шојић, В., 

Касаповић, М. 

 

 

2011. 

Креативни 

центар 

 

Читанка за 3. раз-

ред основне школе 

„Двије сеје брата не имале“ 

„Женидба врапца Подунавца“ 

„Три се снега у планини беле“ 

Маринковић, С., 

Марковић, С. 

 

 

2011. 

Нова школа 

Радост дружења, 

читанка за 3. раз-

ред основне школе 

Обичајне лирске песме 
 

Нова школа 

 

2012. 

Едука Водено огледало 
„Двије сеје бврата не имале“ 

„Женидба рапца Подунавца“ 

Цветковић , М. 

и други 
2012. 
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Читанка за 3. разред основне школе у издању Завода за издавање 

уџбеника, аутора Вука Милатовића, у шестом издању садржи три народне 

лирске песме: Двије сеје брата не имале, Женидба врапца Подунавца и 

Паде листак наранче. 

Говорећи о читанци за трећи разред издавачке куће Клет, Река 

речи, ауторке Радмиле Жежељ Ралић, можемо наћи следеће народне лир-

ске песме: Иде санак низ улицу, Двије сеје брата не имале, Женидба врап-

ца Подунавца и Обичајне народне песме (сватовска, здравица, тужбалица и 

успаванка). У њој се може наћи највише народних лирских песама у одно-

су на друге читанке за трећи разред које смо навели.  

Читанке издавачких кућа Едука, аутора Милована Цветковића, и 

Бигз-а обрађују песме предвиђене наставним програмом: Двије сеје брата 

не имале и Женидба врапца Подунавца. Постоје и читанке које не садрже 

ни сва наставним програмом прописана дела и нуде само по један наслов, 

као што је случај са читанком са основним појмовима из књижевности 

Радост дружења издавачке куће Нова школа. Сиромашним избором дела 

народне лирике и епике читанка губи адекватну концепцију и епитет лите-

рарне антологије.  

 

Читанке за четврти разред основне школе 

Програмом наставе за четврти разред основне школе предвиђене 

су две народне лирске песме Јеленче и Наджњева се момак и девојка, јед-

на епско-лирска народна песма Јетрвица адамско колено и три прозна тек-

ста народне књижевности. Књижевни појмови које треба усвојити су: 

основна обележја лирске народне песме и обичајне народне лирске песме 

и основни и споредни мотиви у лирској песми (Сл. гласник РС - Просвет-

ни гласник, 11/2014).  

 
Табела 7. Преглед дела народне лирике у Програму за 4. разред  

(Сл. гласник РС - Просветни гласник, 12/2005) 

Књижевни 

род 
Назив књижевних дела 

Књижевни појмови које треба 

усвојити 

Лирика 

„Наджњева се момак и девојка“, 

народна песма 

„Јеленче“, народна песма 

„Јетрвица адамско колено“, 

народна песма 

Обичајне народне лирске 

песме – основна обележја 

Лирска песма – основна обе-

лежја 
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 Табела 8. Преглед дела народне лирике у читанкама за 4. разред основне школе 

Издавач-
ка кућа 

Назив читанке Народне лирске песме 
Аутор 

читанке 
Година 
издања 

Завод за 
уџбенике 

Прича без краја 

Избор народних лирских песама 
„Јеленче“ 

„Јетрвица адмско колено“ 
„Наджњева се момак и девојка“ 

Опачић-
Николић, З., 
Пантовић, Д. 

2012. 

Клетт Речи чаробнице 
Избор народне поезије 

„Јеленче“ 
„Јетрвица адмско колено“ 

Ралић – 
Жежељ, Р. 

2016. 

 
Бигз 

Читанка за 4. 
разред основне 

школе 

„Наджњева се момак и девојка“ 
„Јеленче“ 

Аранђело-
вић, М. 

2016. 

Креатив-
ни центар 

Читанка за 4. 
разред основне 

школе 
„Наджњева се момак и девојка“ 

Маринко-
вић, С. 
и други 

2011. 

Нова 
школа 

Свет маште и 
знања 

„Наджњева се момак и девојка“ 
„Јеленче“ 

„Јетрвица адамско колено“ 

Станковић- 
Шошо, Н. 

2014. 

Едука Трешња у цвету 
„Наджњева се момак и девојка“ 

„Јеленче“ 
„Јетрвица адмско колено“ 

Тодоров, Н., 
Плавшић, М., 
Цветковић, 

С. 

2009. 
 

 
У читанци аутора Радмиле Жежељ-Ралић, Речи чаробнице, изда-

вачке куће Клет, осим песама које је аутор одабрао из народне лирике, 
налазе се и по једна породична, додолска, сватовска и шаљива песма. 
После ових песама аутор нас опширније упознаје са лирским песмама. 

Садржајима народне лирике је врло богата и читанка Прича без 
краја у издању Завода за уџбенике и наставна средства аутора Зоране Опа-
чић-Николић и Данице Пантовић, што сведочи табела 8. Креативни центар 
у Читанци за 4. разред основне школе, аутора Симеона Маринковића и 
сарадника, нуди само једну обичајну народну лирску песму Наджњева се 
момак и девојка, те је садржајем нешто сиромашнија од наведених читан-
ки. У својој читанци Трешња у цвету Едука нуди наслове из програма са 
освртом на појмове народне лирске књижевности. Аутори читанке Свет 
маште и знања, Милица Ћук и Вера Петровић-Периц, у делу књиге под 
називом „Наше народно благо“ нуде ученицима четвртог разреда основне 
школе народне лирске песме предложене наставним планом, а које се 
налазе и у издању из 2011. године. 

 
Закључак 

Развијајући и богатећи своја унутрашња, емоционална стања чита-
њем и обрадом вредних књижевних дела, са којима ће се најпре у читанци 
срести, ученици богате машту, развијају интелект, снаже личност и тиме 
обезбеђују предуслове да проникну у суштину света, разумеју смисао 
живота, спознају своје корене, али и разлике међу људима других култура; 
уоче праве, проверене вредности. 
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С обзиром на то да текстови народне књижевности у читанкама 

треба да помогну деци у откривању правог значења суштинских појмова, 

да представљају ризницу најбољих и највредних књижевноуметничких 

дела и чувара духовног идентитета, да буду упориште и помоћ за ученике 

јасно је да читанка мора да поседује најбоља својства и одлике које је 

издвајају од осталих уџбеника. Актуелни издавачи уџбеника за основну 

школу настоје да иновирају структуру читанке уносећи мноштво текстова 

домаћих и страних савремених аутора, док су дела народне књижевности у 

другом плану. Велике образовне и васпитне вредности народне књижевно-

сти оправдавају наше залагање да се посебна пажња поклони месту које 

треба да има у програму наставе и у читанкама актуелних издавача. Зато је 

потпуно оправдано и разумљиво наше залагање да се пажљиво бирају дела 

народне поезије и дела народне прозе која треба да нађу заслужено место 

у читанкама – литерарним антологијама, ризницама тајни, лепих речи и 

проверених вредности.  
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Amela Malićević 

 

FOLK LYRICAL POETRY IN TEXTBOOKS  

FOR YOUNGER GRADES OF PRIMARY SCHOOL 

 
Summary: The lyrical folk content taught in younger grades of elementary 

school is planned by the curriculum. However, we believe there are not enough 
titles related to the folk poetry. The textbooks do not implement enough lyrical folk 

poems per school grade, whereas there are far more original authors' poems. We 

are of the opinion that it would be useful if the children were presented with more 

written lyrical poetry so they could familiarize with their history, culture and tradi-

tion. The textbook should be credible and faced toward the true core essence. Far 

better than predictability, is for this textbook to contain attributes that evoke an 
intuitive recognition and a mental harmony with children. In this paper, the most 

prevalent publishing houses, authors of textbooks and their selection of lyrical folk 
songs are mentioned which are prescribed by the curriculum, and moreover.  
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