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Резиме: Сваки књижевни текст, поред своје уметничке вредности, 

има и идејни слој који упућује на одређене системе вредности – поруке и 

поуке о животу. Посебно су за такву значењску, идејну, анализу погодне бајке 

и басне у којима се моралне и етичке поруке исказују на експлицитан начин. 

Разговор о књижевном тексту и повезивање са животом има васпитни значај. 

Даровити се могу поистоветити са књижевним ликом и могу сазнати које су 

основне моралне вредности у друштву. Књижевни лик је део уметничког света 
и носилац замисли и идеја сваког текста. Он доприноси остваривању васпитне 

улоге књижевности, утиче на изграђивање ставова, идеала и погледа на свет. 

Анализом особина ликова указује се на то које су пожељне, а које непожељне 
и промишља се о томе како се треба понашати у одређеној ситуацији у којој су 

се нашли ликови. Читајући и анализирајући текстове, посебно бајке и басне, 

даровити уче о људима, њиховим особинама и поступцима. Интерпретацијом 

књижевних текстова даровити сазнају много и о решавању проблема и 

конфликата, јер размишљају о томе како се понашати, како реаговати, шта 

урадити у одређеним ситуацијама. Разматрање узрочно-последичних ситуација 
и начини понашања и реаговања ликова у њима отварају питања о проблемима 

у животу и начинима њиховог решавања. Ситуација у тексту повод је за 
разговор о понашању у животним ситацијама и како извући поуку за свој став 

и однос према деловању других, али и прихватити модел понашања који је 

друштвено прихватљив. Разумевање скривених поука у књижевном тексту, 

датих метафорично и алегоријски,  даровитима омогућује да, раније од других, 

размишљају о друштвено одговорном и моралном понашању. Када се 

промишља и разговара о порукама књижевних текстова, размишља се о 

општим идејама и животним истинама. Усвајањем тих општих начела, која су 

експлицитно или имплицитно исказана, даровити се васпитавају за 

изграђивање прихватљивих облика понашања и за хумане односе у друштву. 

У раду je приказана паралела између идеја и особина ликова у 

књижевним текстовима и пожељних особина личности, а приказано је и 

васпитавање даровитих у духу културних односа, моралних вредности и 

сарадње међу људима.  

Кључне речи: књижевни текст, књижевни лик, особине личности, 

васпитање карактера, даровити.  
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Увод 

 

Дете, читајући књижевне текстове, открива свет око 

себе, своју личност, али и живот уопште.  Васпитна функција 

књижевности остварује се приликом читања и током 

активности које се практикују на часовима у школи. Читање и 

интерпретација књижевних текстова развија читалачке навике, 

љубав према књизи, књижевни укус и делује на развој 

целокупне личности ученика. Психолози се слажу у томе да је 

читање важно за развој личности и перцепцију света, и да 

„прва читања постају нешто у чему се живи и што је 

проживљено, начин на који душа проналази саму себе у 

животу” (Менгел, 2005: 21). Васпитна улога књижевности 

веома је истицана средином прошлог века. Многи текстови у 

читанкама били су тематски везани за домовину, 

Народноослободилачку борбу у Другом светском рату, 

партизане, модел прихватљивог понашања и особина пионира. 

Текстови који су тада бирани за обраду у школи били су 

првенствено они који су имали дидактичку, поучну вредност. 

Деведесетих година прошлог века одбачен је овај приступ тако 

да су школска и домаћа лектира биране на основу књижевне 

вредности текстова. Теоретичари су тада отишли у другу 

крајност одбацујући васпитну фунцију књижевности. Иако је и 

једно и друго доба за нама, потребно је помирити ова два 

приступа која нису супротстављена. Приликом анализе 

текстова можемо сагледати васпитни моменат, али он не треба 

да буде у првом плану, ваћ уткан у тумачење и повезан са 

искуством. Васпитне поуке су један сегмент анализе 

вишеслојног уметничког текста. Након анализе текста, оне се 

могу повезати са стварним људима и њиховим понашањем. 

Такво повезивање са животом посебно је функционално након 

идејне анализе текста, јер поруке повезујемо са искуством 

деце.  Коришћење народних пословица као аналогних порука 

текста значајно је, јер их можемо употребити и у животним 

ситуацијама, подсећајући се тако и књижевног текста. Деца 

млађег основношколског узраста, читајући и анализирајући 

текстове у одељењу, разговарају о ситуацијама и ликовима из 

њих и повезују их са својим искуством и свакодневним 

животом. Даровити, раније од других, кроз књижевни текст 

разумеју сложене односе ликова и њихових поступака. Њима 

ће овај имагинарни свет помоћи да препознају сличности са 

стварним животом и прихвате пожељне вредности друштва. 



 

З.Цветановић: УЛОГА КЊИЖЕВНИХ ТЕКСТОВА У ФОРМИРАЊУ...  

___________________________________________________________________ 

 

 252 

Књижевни текст има значајну улогу у формирању 

вредносног система правила прихватљивог понашања. Он 

утиче на развој социјалних способности, комуникацију са 

окружењем, толеранцију, прихватање вредности социјалне 

заједнице и помаже у изграђивању личности. Постављањем и 

реализацијом васпитних задатака у настави књижевности 

утиче се на формирање модела понашања, развијање 

позитивних личних особина, међуљудских односа и односа 

према природи. Дидактичност појединих текстова, као на 

пример басни и бајки, може се искористити за аналогно 

промишљање о особинама и поступцима људи. „Дете услед 

малог капацитета одбране, није у стању да стави у заграде 

обрасце понашања и мишљења које му нуди уметничко дело: 

писана реч се дубоко усеца у његов дух и снажно утиче на 

формирање његовог карактера” (Петровић: 1999: 315). 

Карактеризацијом ликова, истицањем порука, одређених 

ситуација из текста моделира се и усмерава интелектуални и 

емотивни развој даровитог. Он не добија само одређена знања 

из језика и књижевности, већ и размишља о поступцима и 

намерама јунака, саосећа са њима, прихвата их и поистовећује 

се са њима, повезује догађаје из текста са својим искуством. 

Широко поље тема о јунацима, догађајима и појавама које 

књижевност обухвата утиче на васпитање деце, посебно 

даровите. „Свакако, поред утицаја околине, за развој и 

реализацију потенцијала, односно даровитости, потребне су и 

одговарајуће особине личности детета” (Грандић, Летић, 2009: 

242). Особине личности могу се развијати и на основу модела, 

а неке од њих, као што су књижевни јунаци, дете може 

пронаћи у текстовима које чита у школи. 

Богатство књижевног језика и начин на који писац 

приказује стварност и имагинарно у књижевним делима утичу 

на стварање посебног света у којем даровити треба да ужива и 

да о њему промишља. Читање формира у његовој свести слику 

света која је обликована богатством уметничке имагинације. 

То је свет који утиче на даровите ученике, на стварање слике о 

људима који их окружују, на упознавање са културом народа 

коме припадају, као и на боље поимање сопствене личности. У 

овом раду је посебно разматран утицај басни и бајки на 

формирање вредносних система даровитих, јер ове приче носе 

универзалне поруке о животу и међуљудским односима.  
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Басна и вредносни системи даровитих 

 

Басна је прича која је дидактична, која носи идеје и једну 

основну поруку, наравоученије. Управо тај елемент је основа 

за промишљање о ситуацијама у којима се налазе јунаци басне, 

о њиховим поступцима и о поукама које се могу извући из 

текста. Разматрање узрочно-последичних ситуација, понашања 

и реаговања ликова у тим ситуацијама отварају питања о 

проблемима у животу и начинима њиховог решавања. Ликови 

у баснама су ученицима најинтересантнији, јер се типичност 

открива кроз особине животиња које представљају људске 

особине. Осликавање ликова у басни је црно-бело, што помаже 

деци да транспортују уметничку раван на стварност. Осим 

тога, када разговарамо о порукама басне размишљамо о 

општим идејама, прихватљивом понашању, животним 

истинама. Помоћу басне учи се много о људима, о њиховим 

особинама, намерама, поступцима и учи се о животу уопште. 

 Анализа басне са децом, посебно даровитом, ставља 

пред наставника посебне задатке за припрему и реализацију 

обраде. Први ниво припреме за обраду је књижевнотеоријска 

анализа саме басне и њених посебности као јединственог 

уметничког дела. Дуги ниво припреме је издвајање књижевних 

појмова које треба усвојити или поновити приликом наставне 

анализе. Књижевни појмови које треба усвајити приликом 

обраде басне су типичност и наравоученије, кроз које ученици 

откривају и схватају алегорију басне и њену аналогију са 

животом. Трећи ниво припреме је методички, који 

подразумева одређивање посебног приступа обради у 

зависности од узраста и способности ученика. Басна се може 

обрадити тако што се изабере један од методичких поступака 

за обраду. Наставник може одабрати општи модел наставног 

часа обраде уметничког текста, жанровски модел за обраду 

басне или један од стваралачких модела обраде (на основу 

плана, проблемско-истраживачки приступ). За обраду басне у 

млађим разредима основне школе најпогоднији за обраду је 

методички жанровски модел за обраду басне. По овом моделу 

ученици ће анализирати басну, уочити њене жанровске 

посебности, поуку и повезати аналогију басне са животом. У 

овом моделу методичке етапе су посебно прилагођене обради 

басне, јер је управо и посебан нагласак на алегорији басне и 

аналогији са животом. Структура жанровског модела јесте: 

припремни разговор, најава наставне јединице, изражајно 
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читање, разговор о доживљају, анализа тематске грађе, 

чињеница и ситуација, ликови животиња, упоређивање 

особина животиња са особинама људи, одвајање реалног од 

измишљеног, аналогија са животом, откривање алегорије, 

уопштавање (наравоученије, поруке, пословице), самостални и 

стваралачки рад ученика и домаћи задатак (Милатовић, 2011: 

305). Анализи ликова и уопштавању се посвећује највише 

времена, јер од њих зависи како ће ученици схватити одређени 

текст. Основни циљ је откривање уметничких вредности басне 

тако да питања током анализе треба да буду подстицајна, 

проблемска и да наводе ученике на размишљање. Приликом 

анализе ликова развија се однос ученика према поступцима и 

особинама јунака. Разговор о њима посебно подстиче даровите 

ученике да промишљају о својим особинама и поступцима у 

животним ситуацијама. Постоје модели методичке 

интерпретације басне који посебно активирају даровите 

ученике, а један од њих је проблемско-истраживачки приступ 

књижевном тексту. „Басна је својом структуром погодна за 

примену проблемских поступака при њеном тумачењу: у њој је 

увек, као што смо рекли, неки мали конфликт, а актери тога 

конфликта намећу потребу да се према њима заузме неки став” 

(Илић, 1998: 358). Обрада басне на часу почиње припремним 

разговором, након којег наставник изражајно чита басну. 

Ученици затим добијају истраживачке задатке и књижевне 

проблеме о којима размишљају и које решавају док читају. 

Таквим задацима ученике усмеравамо на фабулу, на ликове у 

басни и на то који се тип људи крије иза одређене животиње, 

као и на поруке басне. О истраживачким задацима и 

књижевним проблемима се, после читања и промишљања, 

разговара. У дијалогу се износе аргументи и ставови о 

конфликтима ликова и проналазе се могућа решења. Даровити 

су ангажованији од осталих и проналазе решења активно и 

аргументовано износе своје ставове. 

Ликови у басни најчешће су животиње које наступају 

као типови људи одређених карактерних или моралних 

особина. Пошто су басне носиоци људских духовних и 

моралних карактеристика и различитих типова људског 

карактера, оне се могу веома успешно кориситити као 

васпитни усмеритељ за одговорно друштвено понашање. 

Разговор о басни и аналогија са животом има васпитни значај. 

Ученици сазнају које су основне моралне вредности у 

друштву. Деца се често поистовећују са неким књижевним 
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ликом. Лик много доприноси остваривању васпитне улоге 

књижевности, утиче на изграђивање дечијих ставова, идеала и 

погледа на свет. У басни је лисица тип лукавца који свакога 

жели преварити, јагње приказује слабашне, вук силнике. 

Разговором о тим особинама указује се на то које су пожељне, 

а које непожељне. Ученици промишљају о томе како се треба 

понашати у одређеној ситуацији у којој су се нашли ликови. 

„Ученици увек могу међусобно разговарати о ликовима 

животиња, изразити свој суд о њиховим поступцима. Може се 

организовати и округли сто о одређеној теми која се односи на 

поступак одређеног лика” (Јовановић, 2005: 46). Анализа 

ситуација и поступака ликова служи за увиђање аналогије са 

животом и одређивање поуке коју басна носи. Важно је да дете 

прати и разуме фабулу, ликове, заплет и расплет басне, да се 

иза животиња крије одређени тип људи, као и да схвати 

алегорију басне, односно њену аналогију са животом. 

Наставници истичу да је деци често најтеже да уоче значењски 

паралелизам животиња – човек. Карактеризација животиња 

своди се углавном на једну особину: тврдоглавост магарца, 

лукавост лисице, суровост вука, невиност или наивност 

јагњета, славољубље лава, верност пса итд. Из тих особина 

утврђују се и пожељне особине људи и адекватно понашање у 

одређеним ситуацијама. Упорност корњаче повезује се са 

упорношћу ученика који само сталним радом и учењем може 

постићи успех. Слаби и нејаки миш помаже јаком и силном 

лаву, баш као што физички нејак може помоћи јаком у 

стварности. Није све у животу једноставно, постоје и они људи 

који нису благонаклони према другима. Лукавост лисице у 

баснама указује управо на такву особену црту неких људи. 

Ипак, може се и научити да је управо та особина, лукавост, 

спасила лисици живот у неким баснама. Ликови у баснама тако 

показују и да треба промислити и размишљати пре него се 

донесе одлука о неком поступку. Разговором о поступцима 

ликова у басни сазнаје се много и о решавању проблема и 

конфликтних ситуација. Како се понашати, како реаговати, 

шта урадити у одређеним животним ситуацијама које се 

аналогно могу повезати са басном. Ситуација у басни је повод 

за разговор о понашању у животу, о томе како извући поуку за 

свој став и однос према деловању других и анализирати модел 

понашања који је друштвено прихватљив.  

Басна је дидактична и носилац је поуке, односно 

наравоученија. „Догађај у басни испричан је зато да би нас 
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упутио и подсетио на сличне догађаје у људском друштву” 

(Николић, 1988: 657). Порука басне се открива кроз 

подстицајан разговор. Појам наравоученија, поуке или поруке 

басне има основно значење и то је нека основна мисао која је у 

делу присутна, однос према стварима и појавама, однос према 

свету. Иако басна има једну основну поуку, она је богата 

идејама, а у току анализе издвајамо једну или више главних 

идеја. Децу морамо усмеравати и наводити да сама поступно 

откривају поруке басне које обавезно повезујемо са њиховим 

искуством. Посебно је значајно дозволити и омогућити 

ученику да о одређеним порукама искаже лични став. Поруку 

басне није лако саопштити. После појединих басни посебно је 

издвојено наравоученије у облику једне реченице. Након неких 

басни оно није издвојено и тада ученици уз помоћ наставника 

сами треба да формулишу поруку. До поруке басне се долази 

откривањем односа и узрочно-последичних веза, особина 

ликова и њихових поступака. Уопштавање, издавајње порука, 

након анализе басне подразумева издвајање поруке и 

пословица које одговарају основним идејама. О порукама 

басне треба да се разговара. Често се након формулисања 

поруке разговор заврши, а тада је значајно поставити питања 

која се односе на применљивост поруке у свакодневном 

животу. Поука је негде експлицитно исказана, а негде је 

скривена, па је треба откривати. Управо ово откривање 

постиче даровите да истражују, повезују и прихватају поруке 

које се налазе у баснама. Алегорију басне даровити разумеју и 

такав начин изражавања мисли може се пренети и у раван 

њиховог креативног изражавања. Стога се може закључити да 

читање и анализа басни подстиче даровите да прихватају 

моделе прихватљивог понашања у друштву и утичу на њихово 

морално васпитање. 

 

Анализа бајке и формирање вредносних  

система даровитих 
 

Бајка је епско дело које има јасно изграђене структурне 

елементе на основу којих се поставља методичка 

интерпретација која проистиче и из њених жанровских 

специфичности. Основа за методичко тумачење бајке су њени 

елементи, њене типичне карактеристике (композиција, фабула, 

ликови, реалистички и слој чудесног, борба добра и зла) из 

којих произилазе методичка усмерења. Иако основу за 
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методичку интерпретацију сваке бајке можемо поставити на 

основу књижевних чињеница потребно је сачувати уметничку 

аутономност бајке. Ученици на млађем основношколском 

узрасту радо читају бајке. Интересује их фабула, чудесни 

догађаји, чудотворни обрти, бројна измишљена бића у бајкама. 

Међутим, бајка својом дужином и смењивањем догађаја и 

преплитањем реалног и чудесног може да допринесе да ученик 

не буде активан приликом њеног читања и тумачења. Због тога 

је важно активирати ученике на различите начине, а један од 

њих је за сваку бајку појединачно осмислити одговарајући 

методички начин за њену интерпретацију. „Наставне 

интерпретације књижевног дела полазе од неког значајног 

чиниоца његове структуре који се ученичкој пажњи снажно 

наметне при читању текста” (Илић, 1998: 387). Начини 

методичке интерпретације бајке зависе од узраста ученика, 

књижевне анализе и књижевних чињеница, сложености и 

природе самог текста, избора једног од адекватних методичких 

поступака, припремања питања, задатака, захтева који 

одговарају изабраном поступку. На основу књижевне анализе 

бајке и књижевних чињеница, одређују се методичка усмерења 

која служе да се формулишу питања и задаци којима се 

ученици „воде” кроз текст. Питања и задаци који су 

проистекли из методичких усмерења могу бити припремљени 

за различите поступке и облике рада у настави књижевности. 

Ученици откривају необичне и чудесне догађаје, појаве и 

ликове, па онда идејно и морално значење бајке. Прво што се 

анализира после читања бајке је фабуларни ток, а потом се 

обрађују ликови и етичка страна приче. Праћењем редоследа 

догађаја оспособљавамо децу да уочавају узрочно-посредичне 

везе, да заузимају своје ставове о појединим ситуацијама и 

ликовима. Поштујући принцип методичке адекватности, 

моделе обраде уметничког текста на часу можемо 

трансформисати како би се они прилагодили уметничкој 

природи бајке, па отуда и различити модели, а најчешће се 

користи модел обраде по логичким целинама. Овај модел 

полази од методичких радњи које претходе анализи у које 

спадају мотивациони разговор, читање бајке и разговор о 

доживљају. Бајка се анализира тако што се чита и разговара о 

логичким целинама, па након тога се интерпретирају ликови и 

порука бајке. Иако даровитима ова универзална организација 

часа одговара, могуће је посебно их активирати другим 

методичким поступцима анализе бајке. Посебно је применљив 
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приступ бајци на основу доминантног књижевног лика кроз 

који се прелама цео текст. Даровити уз помоћ разговора о 

лику, његовим поступцима, размишљањима, ставовима, 

дилемама, промишљају о својим проблемима и начину на који 

се они могу решити. Главни јунак у бајци прелази разне 

препреке и долази до циља. Начин на који он у одређеним 

ситуацијама реагује, како одлучује и који су његови мотиви за 

деловање, повод су за разговор на часу. Даровити раније од 

других схватају борбу јунака са околином, храброст и 

истрајност у долажењу до циља. Свака од ових основних 

особина главних јунака у бајкама може бити основа за 

постављање моралних вредности. Бајке носе универзалну 

поруку да добро побеђује зло. Међутим, оне шаљу и поруку да 

добро није једино што постоји и да, ако се испрече препреке, 

недобронамерни или велике недаће, истрајност и упорност 

доводе до остваривања циљева. Радити за своје и добро других 

порука је коју носе све бајке. Ове поруке и сложене односе 

ликова који се у бајци, кроз анализу, откривају даровити веома 

рано уочавају и то утиче на њихово понашање.  

Ниво обраде бајке зависи првенствено од интелектуалне 

способности ученика. Зато се даровитима могу дати сложенији 

задаци који одговарају њиховим способностима и 

сензибилитету. Наставници могу подстицати стваралаштво на 

основу бајке код даровите деце. Тако даровити могу 

препричавати бајку у првом лицу, издвајати пожељне особине 

ликова и повезати када је та особина неопходна у животу (на 

пример упорност у учењу, раду, свакој делатности). Посебан 

вид стваралаштва је и кад даровито дете повезује фабулу и 

ликове из више бајки и ствара своју, посебну причу.  

 

Наставни облици рада на тексту и даровити 

 

Сваки од наставних облика организације рада на часу 

обраде текста подразумева различите активности ученика и 

наставника. Квалитет ових активности зависи од међусобних 

односа ученика и наставника у појединим наставним 

ситуацијама и од интелектуалних и других способности 

ученика. У фронталном облику рада наставник истовремено 

комуницира са свим ученицима, који испуњавају исте задатке 

и поштују наставниковa упутства за рад. Овим обликом рада 

сви ученици требало би да стичу исто знање на исти начин, а 

да ли ће тако бити зависи од нивоа сазнајних способности 
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ученика и од темпа њиховог учења. Даровитима овај облик 

рада одговара кад могу да искажу своје способности, али се 

може догодити да им не буде занимљиво, па и да се досађују. 

Ипак, из објективних организацијских разлога, фронтални 

облик рада се не може у потпуности избећи. Како би се избегла 

методичка монотонија треба што је могуће више користити 

друге облике организације часа, као и комплементарне форме 

наставе. Индивидуални облик рада на часовима књижевности 

одговара даровитима. Сваки ученик добијени задатак или 

задатке решава сам, тако да овај облик рада помаже да се 

даровити активира и да развија истраживачке и креативне 

потенцијале. Крајњи резултат и коначни успех индивидуалног 

рада зависи од самосталног ангажовања сваког појединца. И 

поред извесних предности у односу на фронталну организацију 

часа, индивидуални рад има и недостатке. Ученик самостално 

ради и нема могућности да са вршњацима заједнички учествује 

у решавању задатака. Наставници обично на часовима 

књижевности, када примењују групни облик рада, ученике 

деле у хетерогене групе. Међутим, хомогене групе ученика 

потребно је формирати из више разлога. Први и основни је то 

што ученици у таквим групама добијају задатке који су 

примерени њиховим способностима. Један од циљева 

савремене наставе и јесте да се она, што је могуће више, 

прилагоди индивидуалним могућносима ученика. Управо се у 

хомогеним групама, више него у хетерогеним, води рачуна о 

појединцу у одељењу. У хомогеној групи задаци су 

постављени тако да ниједном ученику нису исувише тешки, а 

превазилази се недостатак рада у хомогеној гупи у којој се 

„провлаче” они којима су задаци тешки или неразумљиви због 

нивоа знања или способности. Рад у хомогеним групама 

одговара и ученицима са натпросечним способностима. Они 

добијају сложеније задатке, примерене њиховом нивоу знања и 

мотивисани су за рад и истраживање у групи. Таквим 

ученицима посебно одговара групни облик рада помоћу 

сазнајних категорија (Цветановић, 2010: 477). Сазнајне 

категорије за анализу књижевног текста помажу наставнику и 

ученику да рад у групи буде уједначен и што примеренији 

способностима ученика. Тако се задаци по групама разликују, 

а група може имати и мало чланова. Рад у паровима посебно 

одговара даровитима, јер могу да раде у групи од два члана. 

Ученици тако, у пару, сарађују и заједно решавају дате задатке 

или постављене проблеме. Тако се развија социјализација, 
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партнерски односи и повољно утиче на комуникацију уопште. 

Ученици се договарају, свестраније сагледавају проблем, 

проналазе заједничко решење. У паровима се учи и поштовање 

туђег мишљења и става и толеранција. Састављање парова 

деликатан је задатак. Наставник мора да води рачуна који 

ученици се међусобно допуњују или да ли ће бољи ученик 

помоћи слабијем. Даровити могу радити са учеником који има 

велики корпус знања или има иста интересовања. Рад у 

паровима треба примењивати онда када је то у функцији 

наставе, када се овим обликом рада могу постићи најбољи 

резултати у одређеној области. У групи или пару разговара се 

о поступцима и особинама ликова. Даровитом ученику 

одговара да аргументовано заступа своје или заједничке 

ставове у групи или у име групе пред одељењем. Наставник, у 

оваквом облику рада, помаже и усмерава разговор и закључке 

према васпитним задацима које треба остварити. Такође се, 

док други раде у групама, даровитом ученику могу дати и 

посебни задаци за рад који подстичу његове способности. 

Индивидуализирани рад ученика могуће је подстицати након 

анализе текста, кад сваки ученик може добити задатке према 

својим способностима и интересовањима. Даровити, тако могу 

показати и своје стваралаштво које их може издвојити од 

других. Стваралачка постигнућа даровитих ученика могуће је 

откривати, пратити и мерити. Само је потребно померити 

тежиште посматрања и наћи начине за изучавање тих 

способности. Могуће је померити фокус са мерења латентних 

способности на изучавање стваралачких достигнућа. „Тиме 

што ће циљ перформансе бити специфични облици вештина 

које су се развиле у школи, могуће је да се проучава како на 

перформансу на овим тестовима утичу различити развојни 

путеви и прошла ангажовања у разним активностима 

вежбања... Слично томе приступ би испитивао квалитет и 

квантитет читања и ангажмана у писању и другим 

активностима које су с тим у вези како би предвидели 

перформансу на тестовима вербалне способности” (Гојков: 

2008: 147). Вербалне способности испољавају се у свим 

сегментима живота, а посебно се подстичу на часовима 

анализе књижевних текстова. Тако приликом обраде, бајке, 

басне и других текстова даровити могу откривати и 

закључивати шта је добро, шта лоше, како се понашати у 

одређеним ситуацијама и шта је друштвено прихватљиво 

понашање.  
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Закључак 

 

Басне и бајке захтевају посебан методички приступ у 

настави. Басна као алегорична прича повод је за разговор о 

понашњу људи, јер се иза ликова животиња крије одређени 

тип људи. Даровити, пре него други, схватају алегорију басне 

и њену аналогију са животом. Након читања басне и анализе 

чињеница и ситуација разговара се о понашању ликова и 

њиховим особинама. Деца уочавају и откривају значењски 

паралелизам по којем понашање животиња симболизује 

човекове особине. Ликови у басни су добар повод за разговор о 

ситуацијама у свакодневном животу. Након тумачења басне 

дискутује се о томе како се понашати у одређеним животним 

ситуацијама и које особине су пожељне, а које су непожељне. 

Иако се интерпретација басне не своди на моралну анализу, 

она служи да се извуче порука и размишља о њој. Наставници 

могу подстицати даровите да уочавају скривена значења и 

поруке која су општа морална начела којима нас басне уче. 

Бајка, такође, утиче на стварање система вредности код 

даровитих. Они размишљају о поступцима јунака, борби добра 

и зла и победи упорног и истрајног главног јунака. Моралне 

дилеме ликова подстичу на промишљања о проблемима у 

животу и начину њиховог решавања у складу са моралним 

нормама друштва. Бајка је веома занимљива ученицима због 

необичних и чудесних догађаја и ликова, а њена идејна и 

морална значења највише утичу на вредносне системе 

даровитих. Усвајањем тих општих начела, која су експлицитно 

или имплицитно исказана, даровити се васпитавају за 

изграђивање прихватљивих облика понашања и успешну 

социјализацију. Читањем и анализом књижевног текста 

даровити могу сазнавати и учити о решавању конфликата. 

Текстови их подстичу да размишљају о поступцима јунака, али 

и о својим поступцима у животу. Наставник може разговором 

о тексту посебно ангажовати даровитог питањима о 

особинама, поступцима и дилемама главних јунака. Повод за 

разговор о моралним вредностима могу бити књижевни 

текстови анализирани на часовима, који васпитно делују на тај 

начин што се на основу њих могу извући поуке за ставове и 

односе према свом и деловању других.  

У настави књижевности коришћење различитих 

облика рада приликом анализе текста посебно погодује 

даровитима. Рад у групи, нарочито хомогеној, са посебним 
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задацима прилагођеним способностима чланова, активира 

даровите. Због тога је потребно користити групни облик рада 

помоћу сазнајних категорија, који одговара ученицима који 

боље напредују. Индивидуализирани рад на часовима 

књижевности може се реализовати посебно или у комбинацији 

са групним обликом рада. Овај облик наставног рада погодује 

свим ученицима, а даровите посебно подстиче, јер добијају 

задатке примерене својим способностима и интересовањима. 

Анализа и повезивање књижевног текста са искуством, осим 

образовног, има и васпитно деловање. Даровити, раније од 

других, разумеју узрочно-последичне ситуације, реаговање 

ликова и поруке. Разумевање скривених порука у књижевном 

тексту, датих метафорично и алегоријски, даровитима 

омогућује да размишљају о друштвено одговорном и моралном 

понашању. Читање и тумачење књижевних текстова у настави 

доприноси васпитавању даровитих у складу са друштвеним 

моралним вредностима. 
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THE ROLE OF LITERARY TEXTS IN CREATING VALUE SYSTEMS OF 

THE GIFTED 
 

            Summary: Every literary text, in addition to its artistic value, has a 

conceptual layer that points to certain value systems - the message and lessons about 

life. Such a meaningful, preliminary analysis shows its best in tales and fables in 

which the moral and ethical messages are presented in an explicit way. Talk about 

the literary text and connecting it with life has educational significance. The gifted 

can be identified with any literary figure and they can learn what the basic moral 

values in society are. Literary character is a part of the art world and holder of 

thoughts and ideas of each literary work. It contributes to the educational role of 

literature, influences the development of attitudes, ideals and view on the world. The 

analysis of characteristics of the characters points to the fact what the desirable and 

undesirable characteristics are and it shows how to behave in a certain situation in 

which the characters are. By reading and analyzing texts, especially fairy tales and 

fables, the gifted learn about people, their characteristics and actions. Interpretation 

literary texts, the gifted learn more about solving problems and conflicts, because 

they think how to behave, how to react, what to do in certain situations. 

Consideration of the causal situation and ways of behaviour and reactions of the 

characters in them raises questions about problems in life and ways of solving them. 

The situation in the text of the reason is to talk about the behaviour of the living 

situation is and how to draw a lesson for their attitude and relationship to other 

activities, but also to accept a model of behaviour that is socially acceptable. 

Understanding the concealed lesson in literary text, given a metaphorical and 

allegorical meaning, the gifted, earlier than others, think about social responsibility 

and ethical behaviour. When people think an talk about the messages of literary 

texts, they think about the general ideas and the truth. By adopting these general 

principles, which are explicitly or implicitly expressed, the gifted are brought up for 

acceptable forms of behaviour and human relations in society. 

          The paper will present parallels between the ideas and traits of characters in 

literary texts and desirable personality traits, and pedagogical work with the gifted is 

shown in the light of cultural relations, moral values and cooperation among people. 

Key words: literary texts, literary character,  personality traits, character education, 

the gifted. 

 

 

 


