
Приказ романа 

 
1. Увод, опште информације о књизи 
- Подаци о књизи: наслов, писац, када је књига написана и ко је издавач, жанр 

(авантура, фантастика, љубавна прича...) 
- Читање књиге – ток и осећања: Зашто си читао баш ту књигу, да ли си брзо 

прочитао, или не, да ли си нешто знао о књизи пре читања ...? 
 

 
2. Главни део 
 

а) Основна тврдња, сажета процена књиге 
Овим делом треба да привучеш пажњу читалаца и зато треба да га пажљиво 

напишеш, да буде јасан, сажет и интересантан. Немој почети реченицом као: „Ова 
књига је веома занимљива.“ Почни анегдотом, изазовним цитатом, или само 
најважнијим запажањем о књизи. 

 
б) Анализа и процена дела 

Можеш посебно анализирати и проценити дело, прво описујући садржај књиге, 
пишчеву аргументацију и доказе, а тек онда понудити своју оцену. А можеш 
испреплетати анализу и процену. 

Свакако, размотри саму причу кроз следеће елементе: 
- Која је намера писца у писању овог дела и да ли је успео у тој намери? 

- Тема - шта је главна тема, како се открива и развија, пишчева аргументација, 
да ли је традиционална, или нова и оригинална. 

- Радња/заплет, елементи радње, веза са ликовима - има ли мистерије, како се 

компликује заплет/сукоб и како се разрешава. Немој писати о свему што се десило, 
изабери најинтересантније догађаје. Објасни ситуацију главног лика на почетку 

радње. Шта чини заплет, да ли главни лик жели да постигне нешто, или решава 
проблем? 

- Ликови - какав је став писца према ликовима, на који начин су приказани, да 

ли се види развој. Објасни које су најважније ствари које се дешавају главном лику 
док се ближи циљу или решава проблем. Како се он мења од почетка до краја 

приче? Да ли си могао да се идентификујешм са њим и у чему? Опиши кратко остале 
важне ликове и везу са главним ликом. 

- Место и време, улога у причи, атмосфера, утицај на ликове и радњу - да ли је 

место реално, или измишљено? Ако писац не одређује место, да ли се може нешто 
сазнати из саме приче? Да ли се прича дешава сада, у прошлости, или у будућности? 

- Какв је стил, да ли је једноставан и јасан, има ли хумора, сатире, да ли се 
користе стилске фигуре, какав је дијалог, коришћење описа, нарације? 

- Препознај идеју и буди сигуран да си добро разумео дело пре него што 

напишеш своје мишљење. (Разговарај са друговима, настаником, библиотекаром.) 
Шта писац жели да каже у причи? Шта се може научити из приче?  

- Које су јаке и слабе стране књиге? Шта ти се свиђа у књизи? Шта ти се не 
свиђа у књизи? Зашто? 

Можеш цитирати делове из књиге и анализирати их да би образложио пишчеву 
аргументацију. Наведи изворе које користи писац и процени да ли су одговарајући и 
да ли успешно доказују пишчеву став у делу. Коментариши композицију дела и стил 

и како се дело уклапа у одговарајући жанр. 
 



Закључак 

Закључак је последња прилика да одушевиш читаоце и зато мора бити више 
него понављање основне тврдње о делу. У закључку нагласи све што је важно да 

читаоци знају.  
Одговори на питања: Какав је утисак на тебе оставила књига? Шта је читање 

књиге значило за тебе? Истакни аргументе, али немој да понављаш оно што си већ 
реклао. Повежи све то са својим личним искуством и сачини закључак који ће бити 
интересантан за читаоца. Ако ти се не свиђа књига или неки део, образложи зашто.  

На крају одговори и на следећа питања: 
Да ли је књига вредна читања? Да ли је књига изузетна? 

Коме би се могла препоручити? Зашто? Зашто не? 

 
 

 

Упоредни приказ 
Роман - филм и роман - позоришна представа 

 
Увод 
Приказ почиње основним информацијама о књизи и о филму или позоришној 

представи. Изнеси мишљење о томе зашто је роман интересантан за филмску или 
позоришну уметност. Наведи назив филма (представе), када си гледао и где и 

основне податке о редитељу и глумцима, костимима и музици за филм, наградама 
које је освојио и гледаности и утицају на публику. 

 

Главни део - Упореди филм са књигом по којој је филм настао  
У чему је особеност филма у односу на књигу? Да ли филм прати књигу: теме, 

односе међу ликовима, поруке? Да ли је у филму све потпуно исто као у књизи? Ако 
није, шта је другачије? Како си замишљао ликове док си читао књигу, а како си их 
доживео на филму? Шта је главна тема и како се развија у филму? Да ли радња 

филма прати радњу књиге? Ако не прати, наведи разлике. Шта је додато у филму, а 
не постоји у књизи? Шта постоји још у књизи, а није приказано у филму?  

Кажи нешто о глумцима, ко је добро одиграо улогу, а ко није? Да ли су глумци 
слични ликовима из књиге, каква је глума и како су остварили улоге? Да ли је 
техника филма или сценског приказа (костими, шминка, сцена, атмосфера, музика, 

кадрови, фотографија) дочарала време, место и атмосферу из књиге?  
Да ли књига и филм (представа) имају исту поруку? Коју? Шта си научио из ове 

приче/филма (представе)? 
Шта ти се свиђа у филму, а шта не? Зашто? Спомени одређене сцене и детаље.  
Треба да истакнеш какав је утисак на тебе оставио филм (представа) , а какав 

књига. Нагласи шта је важно да будући читаоци/гледаоци знају. Изабери сцену која 
ти се много/највише свиђа. Објасни зашто: емоције, техника снимања (приказивања 

на сцени), ефекти. 
 

Закључак 
Оцена филма (представе): Да ли је филм добар или не? Зашто? Истакни важне 

елементе аргументације, али немој да понављаш већ речено. 

Да ли је филм (представа) вредан гледања? Да ли су оба уметничка дела 
(књига и филм, тј. књига и представа) подједнако вредна? 

Коме би се могао препоручити филм (представа), а коме књига? 
Зашто? Зашто не?  


