
ЗБОРНИК РАДОВА 
Педагошки факултет у Ужицу 
Година 22 • Број 21 • Децембар 2019 
ISSN 2560-550X  

УДК 37.016:821.112.2-028.31 
Стручни чланак • 183–192 

Примљен: 12.8.2019. 
Прихваћен: 8.9.2019. 

 

 

 Драгица Б. Максимовић∗ 
Основна школа „Веселин Маслеша” (ОШ „Бора Станковић”), Београд 

УПОТРЕБА СТРИПА У НАСТАВНОМ МАТЕРИЈАЛУ 
НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ 

Апстракт: Упоредо са појавом нових медија и уређаја долази до про-
блема стицања и одржавања пажње ученика како током часа, тако и током 
самосталног рада ученика. Као један од начина ублажавања овог проблема 
се намеће коришћење стрипа. У овом раду је дата анализа употребе стрипа у 
уџбеничкој литератури наставе немачког језика за основну школу од петог 
до осмог разреда. Циљ рада је утврђивање мере у којој су аутори користили 
стрип као начин презентације градива и његовог увежбавања. Анализирано 
је 40 уџбеника и радних свезака разних аутора и издавача. Извршена је 
подела стрипа на стрипове са једном и стрипове са више илустрација и 
након тога је бележен број стрипова у уџбенику, тј. радној свесци. Том при-
ликом је утврђено да су аутори препознали могућност употребе стрипа у 
настави немачког језика. Најчешће су коришћени стрипови у презентацији 
градива коришћењем форме једне слике. Поред тога, уочено је да су стри-
пови заступљенији у настави за почетне разреде и да су аутори препознали 
и могућност употребе стрипа у утврђивању градива у радним свескама.  

Кључне речи: стрип, настава немачког језика, немачки језик, стрип у 
настави. 

УВОД 

Један од кључних фактора у успеху наставног процеса је успешно упра-
вљање пажњом ученика. Кретањем пажње током часа Бунс и сарадници су се 
бавили у раду (Bunce et al., 2010), где је установљено да постоје учестали 
падови пажње током часа, при чему се њихова учесталост повећава током вре-
мена. Поред тога, у деловима часа заснованих на активности ученика, регистро-
ван је значајно мањи број падова пажње у односу на класично предавање, а тај 
утицај се региструје и у деловима часа заснованих на класичном предавању који 
непосредно следе након делова заснованих на активностима ученика. 

Мотивација као битан чинилац успеха наставног процеса током наставе 
страних језика била је предмет истраживања Ванинга и сарадника у раду (Waninge 
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et al., 2014) где је показано да мотивација ученика у великој мери варира током 
часа. Приказ истраживања везаних за ефекте мотивације је даo Ламб (Lamb, 2017).  

Појам мултимедија се односи на презентовање информације коришће-
њем више начина истовремено. Тако се информација може представити тек-
стом, сликом, звуком, видео записом (анимацијом), невербалном комуникаци-
јом – покретом. У последње време са развојем технике се јавља могућност 
интеракције ученика са материјалом, па тако имамо и интерактивне текстове, 
слике, звукове и видео записе. Представљање информација користећи мулти-
медију омогућава да ученик прими информацију коришћењем више чула и 
ангажовањем различитих центара у мозгу чиме се обезбеђује лакше памћење 
информације. Други разлог примене мултимедије у настави је мотивационе 
природе јер употреба видео записа, анимација и других мултимедијалних 
информација повећава заинтересованост ученика за предмет наставе. Утицај 
мултимедије је истраживан од стране бројних аутора. Тако су, на пример 
Глигора Марковић и сарадници у раду (Gligora Marković et al., 2015) 
потврдили постојање позитивних ефеката мултимедије на памћење. Трећи 
разлог примене мултимедије је контрола ученика где се ученик води кроз 
наставни процес коришћењем класичне мултимедије, а нарочито 
интерактивне мултимедије.  Четврти разлог лежи у чињеници да је неке 
елементе градива јако тешко представити на други начин. Пети разлог се 
односи на чињеницу да хумор, који је чест пратилац стрипа, олакшава 
памћење о чему постоје бројна истраживања (Банас и сар., 2011; Гарнер, 
2006; Стојановић и сар., 2017).  

Поред позитивног утицаја хумора на памћење постоје и други корисни 
ефекти као што су ојачавање веза са другим ученицима, вршњачко учење, 
појачање мотивације, активирање ученика као и усмеравање пажње.  

Један од начина да се побољша успех наставног процеса је коришћење 
стрипа. Идеја употребе стрипа је да се утиче на пажњу, мотивацију као и да 
се олакша памћења градива коришћем мултимедијалности стрипа.   

СТРИП 

Сама реч стрип је настала из чињенице да је стрип доста често прикази-
ван у облику траке (енг. stripe) која се простире са леве на десну страну 
листа. Елементи стрипа се јављају још у старом веку, а његова прва појава у 
данашњем облику Кунзл (Kunzle, 2007) везује за Рудолфа Тофера (Rudolphe 
Töpffer) који је у својим публикацијама распоредио на појединачну страну 
више цртежа јасно их одвојивши, при чему је цртеже пропратио текстом. 

Стрип се може дефинисати као „прича чија је акција представљена 
низом слика пропраћених текстуалним дијалогом или објашњењима” (Стоја-
новић и сар., 2017: 319). Стрип чине оквири у који су смештени слика и пра-
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тећи текст. Оквири су обично правоугаоног облика и поређани су тако да 
образују неки смислени след, најчешће временски ток радње која се описује 
стрипом. Временски ток се најчешће приказује као у тексту (тј. с лева на десно 
и одозго на доле).  

Појединачни оквир, као што је речено, најчешће чине слика, тј. цртеж, и 
текст који прати слику. Сам текст може бити међусобни дијалог или разми-
шљање ликова представљених појединачним оквиром, текст наратора као и 
текст који описује радњу (најчешће ономатопеја). Временом су се искристали-
сали одговарајући начини записа појединих врста текста па они представљају 
саставни део језика стрипа. Тако, на пример, дијалог се записује у такозваним 
„балончићима” који се налазе у висини глава учесника у дијалогу. 
Размишљања се записују у такозваним „облачићима”. Текст наратора се 
обично налази у дну или врху слике у правоугаонику, а ономатопеје се налазе 
на месту где се одређени звук појављује.  

Слика, тј. цртеж, је по правилу једноставан. Позадина је најчешће сиро-
машна детаљима, наглашавајући додатно радњу која се налази у првом плану. 
Цртеж је доста често у црно-белој техници, али употребом боја се може пове-
ћати визуелна привлачност стрипа. У уџбеницима се понекад уместо цртежа 
користе и фотографије чиме се може поједноставити израда стрипа и побољ-
шати његова визуелна атрактивност. 

СТРИП И НАСТАВА СТРАНОГ ЈЕЗИКА 

Дуго времена након настанка стрип није примењиван у настави пошто је 
био сматран плитком разонодом, али се постепено дошло до спознаје да стрип 
може бити веома користан у настави. Један разлог је то што ученици дожи-
вљавају стрип као нешто блиско и радије га читају него књиге што су показали 
у свом истраживању Лазарић и Томљеновић (Lazzarich i Tomljenović, 2011). 
Поред тога, у првим разредима када ђаци још нису савладали основе језичког 
изражавања на матерњем језику, користећи комбинацију слике и текста стрип 
може да премости тај проблем. На исти начин се може прићи и ученицима 
којима су ти аспекти компетенција слабо развијени.  

Употреба текстуалних елемената упоредо са визуелним доприноси акти-
вацији већег броја центара у мозгу што доприноси лакшем упамћивању и при-
сећању (Mayer, 2009). Поред тога, у стриповима постоји и доза динамизма која 
се остварује елементима цртежа и ономатопејама чиме  стрип превазилази ста-
тичност штампаног медија и приближава се анимацији (Atkinson, 2009). Због 
приказа ограниченог броја сцена тј. оквира, ученик се спонтано ангажује на 
попуњавање празнина између оквира. Та ангажованост повећава и усмерава 
пажњу ученика на друге детаље који су предмет обраде теме.  
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Због своје природе приказа тока догађаја у оквирима са сликом и тек-
стом, стрип је лако дељив на целине које могу бити предмет индивидуалног и 
групног рада. Поред тога појединачни оквир са сликом и текстом представља 
заправо једну сцену из догађаја којим је стрип приказан. Та сцена заправо бива 
замрзнута у времену и сваки ученик је може посматрати док се суштина не 
схвати у потпуности.  

Заједничком употребом текста и слике могуће је представити велику 
количину информација без оптерећивања ученика детаљима, па се тако, на 
пример, сцена конверзације на аеродрому не мора додатно описивати. Поред 
тога, дијалог се веома често се користи у настави страног језика, а предста-
вљање дијалога стрипом је веома природно.  

Стрип се може употребити на самом наставном часу као и у индивиду-
алном раду самог ученика. Уобичајене фазе часа: уводни, главни и завршни 
део, можемо додатно раздвојити на следеће фазе наставног часа:   

а) Мотивација – зашто се нешто уводи, 

б) Информација – предочен је материјал, 

в) Обрада – ученици раде задатак, 

г) Дискусија – разговор о томе шта су радили, 

д) Осигурање знања – рекапитулација у виду новог задатка, 

ђ) Генерализација – положај тога што су учили и где се то може 
применити, 

е) Евалуација – како је ученицима протекао час. 

У првој фази која траје до 5 минута, се приказује разлог зашто се уводе 
појмови који су везани за тему часа. У другој фази зе презентују неопходне 
информације за разумевање теме, за шта треба одвојити 10 минута. Трећа фаза 
је централна и у њој ученици треба да примене добијене информације из фазе 
два на решавање проблема који се намеће у првој фази часа. Том приликом је 
потребно и одвојити највише времена (до 25 минута). У фази дискусије, која 
траје десетак минута, ученици треба да прикажу како су решавали проблем, на 
које потешкоће наилазили. У петој фази је потребно поновити битне елементе 
који су научени у току часа, а након тога и покушати генерализацију наученог. 
На самом крају је евалуација самог часа од стране ученика ради утврђивања 
њихове перцепције часа.  

Стрип се може применити скоро у свим фазама часа. У делу где је акти-
ван наставник може послужити за презентацију информације. У делу часа где 
је активан ученик, стрип може послужити за иницирање активности ученика. 
Тако се може тражити од ученика да попуне неке пропуштене делове дијалога, 
да доцртају делове стрипа или чак да га у потпуности сами креирају.       
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Употребом стрипа се развија читање, разумевање, писање и говор. То је 
нарочито је изражено приликом препричавања прочитаног текста у форми 
стрипа. Тада ученик смишља краће реченице, записује их и у току презента-
ције их изговара. Стрип је добро помоћно средство за увежбање граматике 
(предлога, прилога за време, прилога за место, прошлог, садашњег и будућег 
времена, придева, лексике, ...).  На тај начин јачају се лингвистичке, социолин-
гвистичке и прагматичке компетенције ученика.  

СТРИП У УЏБЕНИЧКОЈ ЛИТЕРАТУРИ ЗА НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

У овом одељку ће бити разматрано у којој мери и на који начин је засту-
пљен стрип у уџбеничкој литератури за немачки језик за основну школу тј. за 
нивое знања од 5. до 8. разреда.  

Прегледом је обухваћено 40 уџбеника и радних свезака разних издавача 
и аутора за основну школу који су били доступни аутору. Тако је анализирано 
8 уџбеника и исто толико радних свезака за пете разреде основних школа, док 
је за шесте разреде анализирано 7 радних свезака и 6 уџбеника. За седме и 
осме разреде основних школа анализирано је 11 књига од којих по два уџбе-
ника и радних свезака за осме разреде и три радне свеске и четири уџбеника за 
седме разреде.  

Књиге коју су обухваћене прегледом су:  

• Prima уџбеник и радна свеска за пети, шести, седми и осми разред, 
Data status; 

• Prima plus уџбеник и радна свеска за пети и шести разред, Data status; 

• Hurra, wir lernen Deutsch! Уџбеник и радна свеска за пети, шести, 
седми и осми разред, Завод за уџбенике и наставна средства; 

• Hallo, Freunde!, уџбеник и радна свеска за пети и шести разред, Завод 
за уџбенике и наставна средства; 

• Wir, убеници за пети, шести и седми разред као и радне свеске за 
пети и седми разред, Klett; 

• Maximal, уџбеници и радне свеске за пети и шести разред, Klett; 

• Magnet, уџбеници за пети, шести и седми разред, радне свеске за пети 
и шести разред; 

• Beste Freunde, уџбеник и радна свеска за пети разред, Hueber. 
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 Анализиране књиге су биле А4 формата, а биле су штампане у колору. 
Обим књига је зависио од врсте, па су уџбеници у просеку имали око 20% 
више страна. По разредима је однос страна био: пети разред 80,88 и 96,62 
(радна свсека и уџбеник), шести разред 84,14 и 92,83, седми разред 65,33 и 
97,5, а осми разред 75,5 и 101,5 страна. Укупно уџбеници су у просеку имали 
96,15 страна а радне свеске 79,15 странa. 

Под стрипом се обично сматра низ цртежа тј. слика са пратећим текстом 
(Стојановић, 2017). Најчешће се сматра да постоји више слика унутар стрипа. 
Анализом је утврђено да стрипови у таквом облику нису често заступљени па 
су разматрани и стрипови које чини само једна слика. Ова два облика стрипа 
су разматрани посебно и добијени су следећи резултати по којима је по 
разредима број слика са стриповима од једног цртежа био: пети разред 4,75 и 
12,00 (радна свеска и уџбеник), шести разред 4,00 и 9,33, седми разред 2,66 и 
8,75, а осми разред 0 и 8 стрипова од једног цртежа. Укупно уџбеници су у 
просеку имали 10,25 стрипова, а радне свеске 3,70 стрипова од једног цртежа. 
По разредима број слика са стриповима са више цртежа био: пети разред 0,40 и 
3,57 (радна свеска и уџбеник), шести разред 0,29 и 1,50, седми разред 0,33 и 
1,25, а осми разред 0 и 1 стрипова од једног цртежа. Укупно уџбеници су у 
просеку имали 2,15 стрипова а радне свеске 0,35 стрипова са више цртежа.  

Ако посматрамо укупан број стрипова без обзира на број цртежа, доби-
јамо да је по разредима број стрипова био: пети разред 5,25 и 15,50 (радна све-
ска и уџбеник), шести разред 4,29 и 10,83, седми разред 3,00 и 10,00, а осми 
разред 0 и 8,50 стрипова. Укупно уџбеници су у просеку имали 12,30 стрипова 
а радне свеске 4,05 стрипова са више цртежа.  

Сам стрип је имао две функције, као илустрација градива у фази презен-
тација материјала и као задатак у фази осигурања знања којим се градиво 
утврђује. Зато је разматрана и ова подела и утврђено је по разредима да је број 
стрипова кориштених као илустрација био: пети разред 1,62 и 12,75 (радна 
свеска и уџбеник), шести разред 1,14 и 6,50, седми разред 1,3 и 8,00, а осми 
разред 0 и 7 стрипова као илустрација. Укупно уџбеници су у просеку имали 
9,35 стрипова а радне свеске 1,25 стрипова као илустрација.  

Са друге стране,  утврђено је по разредима да је број стрипова кориште-
них у фази осигурања знања био: пети разред 3,85 и 2,43 (радна свеска и уџбе-
ник), шести разред 3,14 и 4,33, седми разред 1,66 и 2,00 а осми разред  0 и 1.5 
стрипова као задатак. Укупно и уџбеници и радне свеске су у просеку имали 
2,81 односно 2,80 као задатак.  

Посматрано по разредима, укупно уџбеници и радне свеске, добија се да 
је просечан број стрипова укупно по разредима: 10,38 за пети разред, 7,31 за 
шести разред, 7,00 за седми разред и 4,25 за осми разред.  
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕ СТРИПА У НАСТАВИ 

У настави немачког језика у осмом разреду, користећи уџбеник: WIR 4, 
Немачки језик за 8 разред основне школе, чији је издавач Klett, аутор је 
користио стрип у настави лекције „Eine Sprachreise nach England”, Модул 9 
Лекција 2 на страни 19.  

Обрађује се Писмо из Енглеске и вежба се вођење дијалога везаних за 
текст, постављање питања и давање кратких одговора.  

 

Слика 1. Рад ученика „Писмо из Енглеске” 
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У уводном делу часа наставник замоли децу да свако прочита у себи 
текст и разјасни с њима о чему се ради у тексту. Заједно преведу текст и 
испишу нове речи на табли и у свесци. Наставник објасни постављање 
питања и понови упитне речи, као и како се на основу текста могу 
формирати питања. 

У главном делу часа наставник дели ученике у групе и задаје има да 
сами направе стрип и претворе текст у стрип. Ученици праве стрип, цртају 
га, пишу реченице  (попуњавају облаке у стрипу или дописују дијалог поред 
илистрације у стрипу). Израда стрипа траје 20 минута. Након тога ученици 
глуме, тј. презентују свој рад преузимајући улоге личности из свог стрипа. 
Ова фаза траје 10 минута. На крају ове фазе ученици постављају своје радове 
на зид учионице и глуме дијалоге из туђих радова.  

У завршном делу часа наставник даје синтезу градива обрађеног на часу.  

Стрип се користи у реализацији часа са циљем активирања ученика. 
Користи се групни рад где се чланови групе увежбавају да постављају 
питања везана за боравак у неком другом граду и да дају кратке одговоре. 
Ученици ће моћи да разумеју основну поруку краћег излагања о тој или 
сличној теми као и да учествује у краћим дијалозима, размењује 
информације и мишљење о теми.  

ЗАКЉУЧАК 

Анализирано је 40 књига (уџбеника и радних свезака), од више аутора 
и издавача, који се користе или су се користили у настави немачког језика у 
Републици Србији. Анализирани материјал указује да су аутори и издавачи 
препознали могућност унапређења уџбеничког материјала коришћењем стри-
пова. Могу се приметити две законитости. Прва законитост је да просечан 
број стрипова опада са порастом разреда. Образложење ове појаве се може 
пронаћи у чињеници да ученици сазревају и лакше усмеравају и одржавају 
пажњу у складу са узрастом. Друга законитост је да је релативно учешће 
стрипова као задатака веће у радним свескама него у књигама. Ова друга 
законитост је и очекивана, пошто радне свеске служе за проверу и 
утврђивање знања и садрже у највећој мери задатке у разним облицима. 
Може се закључити да је препоручено увођење краће форме стрипа од једне 
слике у разредима када се тек почиње са учењем немачког језика у циљу 
лакшег стицања и одржавања пажње. Наведен је пример употребе стрипа у 
настави немачког језика за осми разред основне школе, где је обрађивана 
тема путовања и описа доживљаја на њему.  
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Слика 2. Рад ученика „Писмо из Енглеске” 
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THE USE OF STRIP IN GERMAN LANGUAGE ELEMENTARY                                          
SCHOOL TEACHING MATERIAL 

Summary 

Parallel with the invention of new media and devices, the problem of               
achieving and sustaining attention in the classrooms and during individual work of                
students, increases. Using comics is one approach to address this problem. In this paper 
the analysis of comics usage in learning materials for German language classes for fifth 
– eight grade of elementary school is given. The purpose of this paper is to investigate 
the usage of comics in presentation and practising. Forty textbooks and workbooks from 
different authors and publishers have been analysed. The appearance of comics with a 
single picture and with several pictures has been counted. It was established that the           
authors recognized the possibility of using comics in German language teaching. Single 
picture comics have been used more often than comics with multiple pictures. It was also 
noticed that the authors recognized the usefulness of comics in practice tasks.  

Keywords: comics, German language teaching, German language, comics in             
teaching. 


