
            Стваралаштво Душана Радовића  у настави српског језика и књижевности  

 

Стваралаштво Душана Радовића у настави српског језика и књижевности у 

основној школи заступљено је у свим разредима, изузев шестог и осмог. У средњим 

школама и гимназијама некада су у избору лектире за први разред биле песме Душана 

Радовића (избор из збирке песама Плави жакет), али са последњом реформом Наставног 

плана и програма у првом разреду средње школе његово стваралаштво је изостављено.  

У првом разреду основне школе ради се Радовићевово драмско дело Тужибаба и 

тумачећи га ученици се по први пут сусрећу са појмом драме и драмског писца. У другом 

разреду основне школе ученици се упознају са поезијом и прозом коју ствара Душан 

Радовић. Лирска песма Лепо је све што је мало и прозни текст Прича о краљу Пуши су 

дела уз помоћ којих се ученици боље упознају са стваралаштвом Душана Радовића. План 

и програм трећег разреда основне школе у себи садржи три Радовићева дела. Две лирске 

песме Зелена мода и Замислите и драмски текст Зашто он вежба? У првом разреду 

ученици су уз помоћ Радовићевог дела се упознавали са драмским делом као таквим, да би 

у трећем разреду проширили стечена знања појмовима дијалога, драмске радње и 

сценског простора. Ученици четвртог разреда анализирају Радовићеву лирску песму 

Плави зец. Попут прозног текста Прича о краљу Пуши и у песми Плави зец доминирају 

бајковити елементи и машта.  

У петом разреду ученици тумаче одломке  Радовићеог дела Капетан Џон 

Пиплфокс и упознају се са термином радио-драме, појмом спикера као и објашњењима 

звучних ефеката у делу. Пошто је реч о петом разреду ученицима је више представљен 

живот и стваралаштво самога писца. Такође, у оквиру додатног нивоа и занимљивости 

садржаја упознају се са мудрим мислима аутора које имају поучан карактер. У седмом 

разреду по Плану и програму ученици се сусрећу са избором афоризама Душана Радовића, 

као и са самим књижевним термином афоризма. Кратка ауторска књижевна форма је 

врхунац Радовићевог стваралаштва. Тумачећи је ученици уочавају везу са народном 

књижевношћу (народне пословице), а  такође ће им бити најављени афоризми Петра II 

Петровића Његоша из Горског вијенца који се анализирају у осмом разреду основне 

школе. Ученици проширују своје знање о самом Душану Радовићу и на тај начин 

употпуњују слику о писцу чија су дела у континуитету радили током основношколског 

образовања.  

Из свега наведеног може се закључити да је стваралаштво Душана Радовића 

присутно у основној школи кроз књижевне врсте лирске песме, драмског дела и 

афоризама, а да га у плановима за средње школе нема. Ученицима је стваралаштво писца 

иновативно, необично али врло интересантно и инспиративно. 
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