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ПРИЈАВА за пример добре праксе школског библиотекара 2021. 

 
 

Назив активности Родна једанкост у књижевности: Вила 
зида град, пети разред.  

Име и презиме школског библиотекара  Бранка Алимпијевић 

Назив школе ОШ ''Никола Тесла'' 

Место Винча 

E-mail библиотекара  

Контакт телефон библиотекара   

Учесници Ученици петог разреда, ученици седмог  и 

осмог разреда – вршњачки час у 
библиотеци. Час води библиотекар. 

Спољни сарадници Педагог и наставник српског језика  

Циљ активности  Модерно читање и нова рецепција 

народне лирске песме.  

Исходи активности  Ученици развијају свест о родној 
једнакости и поштовању 

различитости. 

 Упознали су богатство слојева 

женствености у народној 
књижевности. 

 Учврстили су поштовање према 

мајци, породици, фамилији.  

 Уочили су креативни дијалог у 

мотиву надметања у народној 
књижевности. 

 Развили су свест о значају родне 
једнакости која проистиче из 

књижевног стваралаштва.  

 Уочили су генезу и схватили 

савременост и акутелност народне 
поезије.  

 Народна песма која им је на 

почетку часа била нејасна, постала 
је јасна и присна.  

 Стекли су интересовање за 
другачије читање народне 

књижевности.  
 

Корелација са садржајима наставних 

предмета 

Овај час је интегративно замишљен и 

реализован, тематски осмишљен чиме се 
стиче доживљај целовитости грађе. Битно 
је да је вршњачки реализован и да је та 

реализација продужена на дужи низ 
месеци у корелацији са ликовном 
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културом, музичком културом, 
митологијом, природним наукама. Идеја 

је да се 8. март обележи на стваралачки 
начин кроз радионице, изложбе, трибине, 

часове везане за женске књижевне врсте.  

Време реализације Септембар, 2021.  

Кратак приказ активности (до 250 речи) Ученици су добили инструкције од 
предметног наставника да прочитају 
песму и илуструју неке детаље из песме. 

Мотивација за час: Како реагујете када 
грми и севају муње? Може се пустити 

звук или аудио-визуелни снимак. 
Размењујемо доживљаје.  
Библиотекар казује стихове песме 

напамет пред одељењем.  
Запажамо да неке речи одступају од 

норме савременог књижевног језика. 
Читамо стих по стих и тумачимо стихове 
песме. Ученици старијих разрда излажу 

тематске целине: О вилама (русалке, 
горјнке, сирене, облакиње). Градови и 

грађевине у народној књижевности: 
Чардак ни на небу ни на земљи, Град на 
роговима од јелена (Кујунџија и 

хитропреља), град на грани од облака, 
град од људских костију, грађевине на 

необичним местима. Градови су присутни 
у делима познатих писаца: Вишеград – 
Иво Андрић, Лондон – Чарлс Дикенс, 

Петроград – Достојевски, Париз – 
Балзак.... у поп и рок поезији, такође: 

Град, Момчило Бајагић и други. 
Разговарамо о симболу града и текстури 
овог града на грани од облака.  

Троја врата: од злата, бисера и шкерлета. 
Разговарамо о вратима у бајкама, 

песмама, идентификујемо материјал од 
којих су грађена врата града и повезујемо 
сина и злато, кћерку и бисер, мајку и 

шкерлет.  
Констатујемо да је главна јунакиња вила, 

мајка, уметница, космотворитељка, 
помоћница, и она је сама на својим 
шкерлетним вратима. Зашто је она сама, 

шта она заправо ради – дискусија.  
Народни песник је имао потребу да 

створи лик жене моћнице, виле, али и 
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мајке, заштитнице, помоћнице која ће 
заштити људе од градоносних облака.  

Шта кажемо када је девојка у облацима? 
У песми У Милице дуге трепавице девојка 

каже да није вила да збија облаке, већ 
девојка да гледа преда се. Девојка треба 
да се одвоји од својих вилинских крила и 

препусти се свакодневном животу да би 
јој пришао младић и да би однеговала 

своју породицу. Ова вила је зрела жена, 
која не чува унучиће, већ је у 
имагинативној, надахнутој игри у стању 

стваралаштва, па је ова песма коју читамо 
можда тај град који она гради. Можда је 

то њена породица, муњевита мисао, њен 
живот, неко уметничко дело.... У песми 
Зидање Скадра вила не дозвољава да се 

град сазида, она је рушитељка; у овој 
песми вила је градитељка, неимарка.  

Надметања у народној књижевности – у 
песми Наджњева се момак и девојка, 
девојка односи победу, у песми Кујунџија 

и хитропрења вербално је надмудривање. 
Ученицима се скреће пажња да је то 

дијалошки однос, дијалошки утемељено 
такмичење, нема љутње, беса, свађе, туче. 
У оваквом такмичењу момак је обично 

каваљер и прихвата победу девојке у којој 
је и сам учествовао. У песми Вила зида 

град муња, сестра, невеста побеђују.  
Разговорамо о муњи – невести и 
повезујемо је са песмом Жендба сјајнога 

Мјесеца у којој Муња невеста устројава 
поредак у природи.  

Истичемо значај стилских изражајних 
средстава и утврђујемо њихову уметничку 
функцију у песми: персонификација, 

стални епитет, градација, хипербола.  
Ова је песма је и слика дана: јутро, подне, 

сутон и поручује нам да сви ми треба да 
будемо уметници свога дана и да га 
стваралачки испунимо.  

Мала изложба ликовних радова и домаћи 
задатак: Мој град на грани од облака.  

 

Допринос унапређивању образовно-
васпитног рада 

Час је интегративно и тематски замишљен 
и остварен уз подизање нивоа 
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међупредметних компетенција. 
Вршњачко учење и дискусија се показала 

као ефектном, час је занимљивији, 
ученици су радознали да чују старије 

другаре. Уз нову методологију обраде 
народне песме ученици читају и 
доживљавају песму  на њима близак 

начин. Подигнут је ниво интересовања за 
читање народне књижевности и свест о 

генези, развојном путу од народне 
књижевности до садашњег тренутка.  

Самопроцена Због интерактивности и креативног 
дијалога задовољство наставника, 

библиотекара, педагога је већа. Ефекти 
рада су видљиви, радост код ученика је 

главни подстицај за овакав начин рада. 
Обрада ове песме и овакви часови као да 
су нас тренутак однели у неке друге 

светове. Као да смо били у облаку.  

Директни линкови на коме је објављена 
или промовисана активност - сајт 

библиотеке, школе, друштвенa мрежa, 
портал, други доступни онлајн садржаји, 
итд. 

http://www.osteslavinca.edu.rs/index.php/sh-
li/bibli/pr-z-n-ci  

https://www.facebook.com/vinca.biblioteka.1  

Остале напомене Тема родне једнакости у народној 
књижевности је тема коју треба издвојити 
и сагледати јер је управо у њој сабрана 

сва слојевитост женског бића, од виле, 
вештице, мудре девојке, сестре, супруге, 

верне љубе, космотворитељице, уметнице, 
мајке, помиритељке, медијаторке. У њој је 
оно што чини призив и позив жене, у њој 

се види генеза, антиципација, предзнак, 
архетипско чвориште свега онога што је 

данас актуелно и занимљиво, привлачно и 
важно. Интегративним приступом песми 
која је и сама интегративна у свом 

песничком бићу, омогућава се нова, 
стваралачка рецепција и код ученика и 

код наставника. Оно што одрасли могу да 
објасне, деца у њој могу да замисле и 
осете. Читање народне поезје пут је ка 

целоживотном учењу и тај ресурс се не 
сме занемарити.  
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