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2 Тако смо се више пута на усменом испиту из методичких предмета са студентима 
суочили са чињеницом да и студенти имају овај проблем. Прво не могу да нађу од-
говарајућу реч, па када им „помогнете” кажу:  „то сам и ја мислио/мислила” и друго 
– приликом писања припрема за наставне часове из књижевности не знају значење 
неке речи или непознату реч не објасне на најбољи начин. Овакви пропусти и код 
студената нису ретка појава. 
3 Ово се неупоредиво више односи на средњошколце. Наиме, текстови који се чи-
тају у основној школи су неупоредиво краћи и најчешће се читају на часу. У средњој 
школи се, по правилу, обрађују дела у целини, она су обимнија и читају се, по пра-
вилу, код куће.
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4  Милије Николића имала је више издања (прво издање, 1988) и сматрамо 
је нашом најбољом методиком. Користи се већ три деценије и биће коришћена и 
консултована и у деценијама које су пред нама.

...
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5 Овде вреди напоменути да се лексички фонд језика непрестано мења и да је ово 
врло комплексно питање. Данашњим ученицима остаје нејасан велики број речи и 
израза из народне књижевности, али и из српског реализма. Из ових области нас-
тавни програми предвиђају обраду великог броја дела у основној и средњој школи.
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6 Додатан је проблем што немамо одговарајући школски речник, па се предметни 
наставник мора ослонити на конкретно књижевно дело и објашњења која иду уз 
њега и наше основне речнике (једнотомник и шестотомник).
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7 Међу такве текстове М. Николић сврстава неколико дела – 
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8 Сматрамо да је приступ В. Милатовића оправдан и да учитеље и ученике још у 
млађим разредима морамо обавезати на ваљан приступ непознатим речима и њи-
ховом ваљаном објашњавању. Чини се да овај поступак у млађим разредима често 
изостаје и да то додатно слаби лексички фонд наших најмлађих ученика.
9 Некада су озбиљне издаваче куће имале посебне едиције намењене ученицима ос-
нове и средње школе,  а данас су таква издања реткост. Тиме су ученици остали без 
драгоцене помоћи и тиме је настава оштећена.
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10 Овакав покушај израде школског речника забележен је у Новом Саду, када су Ми-
рјана Јоцић и Вера Васић објавиле 

(књига прва А–Љ, 1988; књига друга М–По, 1989), али овај 
пројекат није завршен.
11 Ово подразумева да имамо одговарајући правописни приручник за основне и 
средње школе и одговарајући школски речник (школске речнике). Не можемо да не 
констатујемо да овде имамо озбиљан проблем. Када је посреди правопис, онда мора-
мо рећи да Матица српска од 2010. године, од када је објављено измењено и допуњено 
издање Правописа, нема одговарајуће школско издање или приручник за школе. Тај 
недостатак унеколико је амортизован Милорада Дешића. 
Већ смо констатовали да немамо одговарајући школски речник, па се ученицима ос-
тавља могућност да користе речнике Матице српске (шестотомник и једнотомник).
12 Верујемо да ће овај проблем бити решен када нашим ученицима буду доступни 
електронски речници и да ће то бити најбољи начин да их ученици консултују и да 
тако долазе до ваљаног објашњења непознатих речи и израза.

13

1984.

13 Ово је врло важан речник, јер је турски језик имао велики утицај на нашу 
савремену лексику. Тако је тешко претпоставити да ученици следеће речи осећају 
као турцизме: , , , , , , , ,
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14 Уџбенике из којих су примери нећемо наводити у списку литературе, на крају 
рада. Овде је дат пун назив сваке читанке и име аутора, док издавача нисмо на-
водили. Ови примери су само послужили као илустрација за бољи приступ овом 
проблему у нашим читанкама.
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