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КЊИГЕ И ЧИТАЊЕ

Драги читаоче!

Ти си се већ упознао са нашим времепловом – водичем кроз векове срп-
ске књижевности. Но оно без чега не можемо да кренемо на ово наше пу-
товање јесте – књига. 

А зашто су књиге тако важне? – питате се. 

Ево шта је једна наша драга познаница ваших година о томе написала.
Књиге су бродови што плове пространим морима времена. Оне су ис-

кре среће у друштву самоће. Пружају нам непресушне часове насладе и 
често помажу да нађемо сами себе. У тим искреним, дружељубивим па-
пирима играју велика и мала слова, ситно једна уз друга у колу виловитом. 
Заокупљају сву нашу пажњу и голицају машту.

Расла сам са књигом као што биљка расте са сунцем. Имала сам безброј 
питања без одговора. А она је све знала и неуморно и тачно одговарала, не 
кратко, нервозно, већ са разумевањем, љубављу и била је спремна увек да 
ми помогне. Причала ми је о свему и увек сам нешто ново, важно, велико 
сазнавала и откривала у њој. Од ње сам сазнала многе тајне природе: како 
настају нежне беле лептирице, зашто се на небу појављује шарена  пруга, 
зашто се смењују дан и ноћ, ко нам је подарио осветљење, струју, како су се 
некада људи борили против насиља и неправде. Дивила сам се књизи која је 
свезнајућа. А много ми је значила нарочито једна пожутела, стара књига на 
чијим је корицама писало Чича Томина колиба. Она је мени, осмогодишњој 
девојчици открила сасвим непознат, суров, далек свет. И док сам плакала, 
бодрила чича Тому да истраје, открила сам да свет није ружичаст и леп како 
сам до тада замишљала. Градила се у мени једна сасвим другачија пред-
става о животу, тачнија од  дотадашње. Откривала 
сам ново, откопавала и налазила руднике одгово-
ра и знања.

Довољно је само да зажелим, па да из своје 
собе у поткровљу видим цео свет. Из срца 
дивље џунгле уз звуке там-тама одшетам у 
ледена пространства Арктика за време полар-
не ноћи. Из подводног света мора са његовим 
чудним становницима: морским чекићем, тесте-
рачом, коралима, медузама, винем се у модру ви-
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сину да се дивим земаљском рају. Заједно освајамо ледене стравичне врхо-
ве дивље лепоте. Са њом путујем у прошлост, у свет фараона, свет Марије 
Кири, Николе Тесле, у Питагорино доба; одатле ме враћа у кућу госпође 
министарке, а онда летим до врха Ајфелове куле. 

Уморну од обавеза води ме висећим вртовима Вавилона, одмара ме ду-
гим тихим часовима разгледања Таџ Махала, храма подигнутог великој љу-
бави, смештеног испод прозрачног индијског неба тако питомо плавог. Ди-
већи се љупкости лотосових цветова, чипкастим, мермерним прозорима 
израђених са тако много љубави, шаренилу боја укусно сложених и бриж-
но, фино украшених предворја, лако и зачас заборавим на све овоземаљске 
бриге и препустим се тој бујици лепоте да ме носи...

У дуге зимске вечери књига ми прича о најсуровијем данку, „данку у 
крви”, о болу избезумљених мајки које обневиделе од плача иду, посрћу за 
колоном отетих дечака на осећајући ни глад, ни жеђ, ни умор. Прича ми о 
суровом времену турске владавине која је отимала децу од рођених мајки и 
дома да би од њих начинили најбезосећајније турске ратнике...

Књига нас учи да ценимо живот и нађемо смисао живљења. Говори 
нам да се за живот треба борити и  наћи смисао у љубави, у људима око 
себе, у раду,  у уметности, у природи, јер је само такав живот пун истин-
ске радости.

Аутори
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1.  Наша познаница Марина пише о својим искуствима везаним за чи-
тање књига. Да ли си у неким од њених реченица препознао себе? 
Какве си сличности пронашао између њеног и свог читалачког ис-
куства?

 
 
 
 
 
 
 

2.  Књиге нас уче многим стварима. Шта си ти сазнао читајући их? 
Наведи неколико примера.

 
 
 
 
 
 
 

3.  Свако се сећа неке драге књиге из детињства, коју није могао да ис-
пусти из руку јер се толико уживео у доживљаје омиљеног лика. 
Која књига је на тебе оставила дубок утисак? Објасни зашто.
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4. Коју би књигу препоручио некоме ко воли да чита:

а) узбудљиве књиге?

 
 

б) књиге о далеким земљама? 

 
 

в) песме?

 
 

г) о догађајима из прошлости?

 
 

д) и да се при том смеје? 

 
 

ђ) дела српских писаца? 
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5.  Ти си сада писац и песник. Желиш да напишеш дела под наведеним 
насловима. У ком би их облику написао (песма, приповетка, роман, 
драма итд.) и о чему би она говорила?

Вече 

 
 

Ропство Јанковић Стојана 
 
 

Мртво море 
 
 

Отац и син 
 
 

Африка 

 
 

6.  Смисли три наслова непостојећих књижевних дела које би радо про-
читао да их је неко написао. Покушај да насловима заинтересујеш и 
своје другове.
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КАКО ДА ПИШЕМО САСТАВЕ?

Ух, опет састави! – уздахнућеш. 
Знамо, писање састава није лак задатак. У току свог школовања много 

си пута имао прилику да путем састава саопштиш своје мисли, да изразиш 
своја осећања, али можда ниси увек умео да их претвориш у речи. Има тре-
нутака када осећаш да ти је нешто кристално јасно, а ипак не умеш то да из-
разиш. Не брини, то се дешава и писцима нобеловцима. Битна је само јед-
на ствар: не треба да одустанеш! Неки мисле да је течно изражавање само 
ствар природне надарености, други опет да је довољно знати граматичка 
правила. У ствари, писање лепих састава може да се научи, а знање грама-
тичких правила нам помаже да избегнемо прављење језичких грешака.  Но 
чак и они који су природно надарени морају стрпљиво и систематски да  
раде на развијању своје писмености. Добра вест је, дакле, да и ти можеш да 
научиш да пишеш лепе саставе. Показаћемо ти како! 

Битно је, најпре, да оствариш следећих шест услова.

Први услов 
Направи реда у својој глави. Привремено избаци све 

друго из ње и мисли само на оно о чему желиш да пи-
шеш. Труди се да ти мисли буду јасне, јер ћеш само тако 
умети да их претвориш у јасан израз.

Други услов  
Немој да пишеш  ду-

гачке реченице, јер ћеш 
се изгубити као у лави-
ринту и нећеш моћи да 
се искобељаш. Треба пи-
сати једноставно, при-
родно, како ти мисли 
теку.
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Трећи услов 
Читање добрих писаца. Као и спорт, певање или плес, и 

писање се учи по угледу на професионалце или, у најмању 
руку, оне који то боље раде од нас.

Четврти услов 
Нисте ваљда помислили  да је доста 

само да гледате? Ни у фудбалу нисте 
дали гол чим сте први пут заиграли, зар не, момци? А 
и ви сте, девојке, код куће вежбале плес пред огледалом 
пре него што сте отишле у диско, зар не?  Према томе, 
и писање мора да се вежба. Како? Врло једноставно. 
Записујте што чешће своја запажања и мисли о било 
ком предмету, људима, местима. 

Пети услов 
Поред јасних мисли важно је постићи и ред у излагању. 

Прво, мисли не смеју да ти буду разбацане као ствари по соби 
пре спремања. Друго, знаш и сам да је досадно кад неко стал-
но понавља оно што је већ рекао. Немој ни ти да понављаш  
оно што си једном већ написао. Труди се да ти  мисли логички 

следе једна другу. Тако ћеш постићи добар и разумљив 
редослед излагања. То се, иначе,  зове композиција.

Шести услов – последње златно правило гласи: осврни се 
и погледај у огледало пре него што изађеш из собе! Другим речима, прегле-
дај још једном свој састав и исправи га пре него што га пустиш у свет.
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КОМПОЗИЦИЈА ПИСАЊА САСТАВА

Поменули смо композицију писања састава. Сада ћемо да објаснимо 
шта то значи и како се постиже добра композиција. 

Читајући књиге, приметили сте да су оне подељене на мање целине које 
се зову одељци, параграфи или пасуси. Одељак, параграф, пасус део је 
неког текста, група реченица којима изражавамо једну мисао и које чине 
нераздвојну целину. Одваја се мало увученим редом. Сваки параграф има 
своју тему и њоме се везује за нашу главну тему. Он мора да буде у складу са 
целином. Некад је краћи, а некад дужи, што зависи од значаја теме. 

Као што је за изградњу куће потребан материјал и план, тако је и 
за добар писмени састав потребна грађа и план. Зато никад немој да 
пишеш без плана. Шта најпре треба да урадиш кад приступиш изради 
писменог састава? Треба да прикупиш материјал (грађу) који ће бити у 
складу са темом. Затим ћеш да одредиш циљ који треба да постигнеш 
том темом. Када прикупиш грађу, прилазиш планирању. Да би постигао 
складност и лепоту, мораш да водиш рачуна о поступности у излагању, 
тј. да реченице, а затим пасусе слажеш у логичном реду.

На самом почетку уводиш читаоца у предмет свог састава и тај део је 
увод. Он не треба да буде дуг, неколико реченица, некад само једна. Увод 
мора да буде жив и јасан. У њему треба да наговестиш оно о чему ћеш пи-
сати и да заинтересујеш читаоца и наведеш га да настави да чита.

Разрада је најзначајнији и најдужи део писменог састава и може да се 
састоји од више пасуса. У њој разрађујеш главну идеју користећи одабрани 
материјал. Најважнији посао код разраде је да средиш и поделиш одабран 
материјал и да га излажеш у временском или логичком реду. Тако направи 
одељке, а сваки одељак треба да има своју основну, општу мисао. 

Закључак је последњи део састава и у њему се означава главна мисао 
теме о којој пишеш. У закључку дајеш одговор на постављено питање, дајеш 
суд из своје анализе. Да би то успешно урадио, прочитај пажљиво свој зада-
так и формирај закључак целог састава. 

За састав који садржи увод, разраду и закључак и чији су пасуси разумљи-
ви  за читаоца и уклапају се у тему као коцкице мозаика кажемо да има добру 
композицију.
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А сада прочитај причу Три мрава Стевана Раичковића и упознај се са 
њеном композицијом. 

 ТРИ МРАВА 

Крај пута, из закржљале траве провирује, као ћуба заспале скитнице, 
црни мравињак. Полако се из њега извукоше три мрава и пођоше заједно 
да траже храну. Дуго су прелазили суви јарак, пентрајући се низ полегле, 
сасушене влати и свенуте петељке лањског лишћа које је тихо трулило под 
сунцем.

У праху, помешано са ситним, светлуцавим камичцима, наиђоше на јед-
ну угинулу бубу. Дадоше се на велики посао који је трајао толико дуго да је 
Сунце имало сасвим довољно времена да се из широке крошње над њима 
помери у врх оближње врбе. Напокон, успеше да поделе бубу на три дела. 
Сваки мрав је подигао на своја плећа по један део бубе, и под тим теретом 
кренуше натраг у мравињак. 

Са једног стабла, испод кога су пролазили, откину се гранчица и паде на 
средњег мрава који је милео нешто истурен, откривајући малом каравану 
најкраћи пут до јарка. Пригњечени мрав испусти под ударом свој терет и 
покуша да се измигољи испод гранчице. Али, био је у сасвим неугодном по-
ложају. Гранчица је била тако налегла на његово мајушно тело да није успео 
ни да се помакне. 

Друга два мрава спустише терете и домилеше до гранчице испод које 
је лежао заробљени мрав водич. Сатима су танким ножицама гурали и 
упињали се да се пригњечени мрав извуче.

Онда је сваки поново упртио свој терет на плећа и продужише даље пут 
мравињака.
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Након што си пажљиво прочитао причу, размисли о њеној композицији 
а затим уради следеће задатке:

1.  Изброј одељке у овој причи. Има их укупно .......... .
2.  Обележи у тексту увод, разраду и закључак.
3.   Кратким реченицама представи сваки одељак као 

што је то овде урађено за први.
I – Три мрава полазе из мравињака да траже храну.
 
 
 
 
 
 .

Као што се то из ове приче види, састав можеш писати 
о било чему, чак и о тако ситним и неприметним стварима као 
што су три мрава. Све зависи од тебе! Изабери тему која ти се 
допада, размисли о томе шта све желиш да кажеш, заинтересуј 
читаоца својим уводом, затим разради своје мисли у разради, а 
на крају своју најважнију мисао укратко формулиши у закључ-
ку. Кад  то завршиш, прочитај свој састав још једанпут да би 
се уверио да је разумљиво написан. Писање састава баш и није 
тако тешко, зар не?
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ВРСТЕ ПИСАНОГ САСТАВА

Као што већ рекосмо, писати можеш о било чему, али треба да изабереш 
одговарајући начин да то урадиш. Другачије ћеш писати ако препричаваш 
неки догађај, а другачије када желиш да опишеш како нека особа, предмет 
или пејзаж изгледа.

Постоји, дакле, више облика писаног изражавања, а основни су: при-
поведање (нарација), описивање (дескрипција), извештавање и прикази-
вање. 

У једном писаном саставу може да има и описа, и приповедања, и при-
казивања, што показује да нема строго издвојених облика писаног изража-
вања, али једно од тога преовлађује. 

 ПРИПОВЕДАЊЕ – НАРАЦИЈА 

Једно од најстаријих облика писаног изражавања свакако је припове-
дање – нарација. Јавља се из потребе људи да на занимљив начин испричају 
своје доживљаје или догађаје онако како су се одиграли. Приповедање сли-
ка догађаје у току и покрету. 

Предмет приповедања је оно што се догодило, као и оно што би се мо-
гло догодити. Зато треба излагати догађаје истинито или бар вероватно, 
ако нам није намера да пишемо фантастичну причу. Пошто пронађеш за-
нимљив предмет, одмах треба да пробудиш радозналост, да заинтересујеш 
читаоца или слушаоца  и одржиш тај интерес до краја. 

За  добро приповедање важно је да садржај приче мора да чини једин-
ство. Све о чему се говори мора да буде повезано са главним мотивом. Је-
дан од значајних услова лепог приповедања јесте и складност међу делови-
ма. Причање треба да буде живо и занимљиво, приказ догађаја и атмосфере 
верни, описи реални, а фабула (садржај) занимљива. 

Следећи састав је добар пример приповедања, али нема наслов и нема 
крај, тј. закључак. Твој је задатак да завршиш причу и да саставу даш на-
слов.
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Пре неколико година доселио сам се из села у град у потпуно нову и не-
познату средину. У селу су остали моји најбољи другови, клупа под липом 
где смо у летње вечери дуго разговарали, пољана крај баре на крају села где 
смо играли фудбал и чували гуске. 

У новој средини лагано сам упознавао своје вршњаке, са свим њиховим 
особинама. Спријатељио сам се с неколицином и друговао сам с њима. Убр-
зо смо били нераздвојни, делили заједничке тренутке добра и зла у ђачком 
животу. Имали смо и тајне које су биле само наше. 

Сви другови су ми били веома драги, осим Милоша који ми се чинио 
некако сувише тих и неповерљив у односу на остале. У својим најтежим 
тренуцима није долазио к мени као остали, већ је у свом болу сам патио. 
Био је увек некако по страни и о њему су се плеле приче да је кука-
вица и недруг. 

Било је дивно летње поподне које се купало у сун-
цу и претварало оближњу обалу речице у златару. 
Кренули смо сви на купање, које нас је привлачило 
неком необјашњивом снагом, те смо трчали пу-
тем, дижући за собом прашину. Приближавали 
смо се брежуљку иза кога је текла речица. Желе-
ли смо да се што пре загњуримо. После десетак 
минута били смо крај речице која се пробијала 
кроз камењар неком огромном снагом, а такву
снагу смо ми, дечаци, увек прижељкивали. Онако 
врућ бацио сам се у воду и у ногама осетио бол. „Грч” – 
прострујало ми је кроз главу. Ноге су ми биле непокретне 
и вукле ме на дно. Сећам се као кроз маглу... Почео сам да 
дозивам у помоћ. Не знам да ли сам видео или је у тренутку страха у мојој 
машти створена слика мојих другова који су непомично стајали на обали. 
Лагано сам отворио очи.  
 
 
 
 
 
 .
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 ОПИСИВАЊЕ –  ДЕСКРИПЦИЈА 

Описати нешто значи речима га насликати. Зато за добар опис кажемо 
да је сликовит. 

Описивање или дескрипција је тежи облик писменог састава од припо-
ведања јер захтева посматрање, уочавање, запажање и одабирање главног. 
Треба добро да отвориш сва чула и да уочиш најважније одлике онога што 
описујеш, те да своје утиске преточиш у одабране речи, нове и лепе епите-
те, поређења и друге стилске изразе.

И композиција описивања је 
компликованија од нарације. 
Догађаји се не приказују вре-
менски као у приповедању, 
али морају да имају један од-
ређен редослед. Тако, на при-
мер, ако описујете природу 
или неки предмет, можете 
да опишете целину и оп-
шти изглед, а касније де-
таље или обратно. 

При опису пејзажа треба да изра-
зиш осећања која у теби изазива природа. Ако си тужан, своје нерасполо-
жење пренећеш и на природу и свет око себе, а ако си срећан, све око тебе 
блистаће од радости и задовољства. Твоја осећања треба да оживе опис 
који пишеш.

Сада прочитај следећи састав и на основу 
малопре прочитаног, као и онога што си већ 
научио о писању добрих састава (компози-
ција, распоред реченица у пасусима, избор 
речи итд.),  критички га анализирај.
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 НАЈЛЕПШИ ДАР ЈЕСЕНИ – КИША 

Град се буди и сањиво трља крошњама очи, зева, протеже се. Буде се 
дрвореди поред пута и малени врапци, буде се старе чике и запослене тете, 
мале бате и велике секе. Једно јутро у срцу једне јесени пробудило се кишо-
вито. Киши киша из перјастих 
облака, капље и поји земљу во-
дом, умива грожђе у виногра-
дима, и лепе баште усред гра-
да. Киша, најлепши дар јесени, 
на ветру се довезла и просипа 
сада из перјастих облака бисере 
беле што децу веселе. Тандрчу, 
добују зрна кише по асфалт-
ним улицама и тротоарима. Ку-
цају на прозоре и о кишобране 
црвене, беле, плаве и шарене и 
развесељавају срца пегавих де-
војчица и свих враголастих ма-
лишана. Лишће весело жагори, док киша жубори и купа златножуте листо-
ве. Реке се скупљају на крововима кућа, а онда се сливају олуцима на улице 
као у какве океане. Јесења, она јесења дивна киша, која на круни принцезе 
јесени стоји, њиве поји и воћњаке и саднице младе. Пуни олуке и удара у 
тупе фасаде. Пљуска, фљуска, сипи. На кровове разиграних кола пада и на 
трамваје. 

Понекад погледам кроз прозор солитере како се туширају, а онда истр-
чим са дечурлијом на улицу и пљускам, трчим, скачем и фљускам по барама. 
Срце ми се тада весели, само онако како може срце пресрећне девојчице. 

Трчим улицама града, кличем, 
смејем се, веселим, пљускам по ба-
рама. Капи кише ми лупају о ки-
шобран и причају веселе приче на 
неком свом, смешном језику. И 
срећна, ја тражим у киши ту срећу 
због које се смејем. Киша удара у 
неком мелодијском ритму чије ноте 
само она зна. Игра, скакуће, лупа 
заједно са мојим срцем, пева, кличе 
заједно са мном.
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1. По цртицама наброј добре и лоше одлике овог састава.

Допало ми се:

–  
–  
–  
–  

Није ми се допало:

–  
–  
–  
–  

2. Да ли састав одговара теми, тј. наслову? Какав би му ти наслов дао?

 

3.  Да ли се ученица придржавала правила добре композиције? 
Образложи.

 
 
 
 

4. Које си грешке уочио у избору речи и састављању реченица?
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