
Приказ романа 

 
Приказ има три дела: увод, главни део и закључак. 
 
1. Увод, опште информације о књизи 

- Наслов, 
- Писац, 

- Врста књиге (роман, приче, приручник...). 
 
2. Главни део 

а) Каква су твоја осећања после читање књиге? 
- Да ли брзо прочитао књигу?  

- Чиме те је писац заинтересовао за читање? 
- Да ли ти се допала књига? 
б) Тема 

- Шта писац жели да каже у причи? Шта се може научити из приче? Има ли 
приче о добру и злу? 

- Ово је прича о (храбрости, напорном раду, чињењу праве ствари, 
пријатељству, љубомори, срећи, патњи...). 

- Који је основни проблем у причи и како је решен? 

- Ова прича ми показује... / Из ове приче сам научио... 
в) Радња 

- Укратко изложи ток радње, кроз највише шест догађаја опиши шта се све 
десило у роману. 

г) Ликови 

- Опиши главног јунака. 
- Главни јунак се мења од почетка до краја приче на следећи начин: ... 

- Главни јунак чини праву ствар кад уради: ... 
- Опиши кратко остале важне ликове и везу са главним ликом. 

д) Место и време дешавања 
- Где и када се дешава радња?  
- Коментари о месту и времену: Како то чини причу посебном? Какав је 

утицај места и времена на главног јунака? Да ли је то нешто ново и узбудљиво 
или не? Да ли сам нешто ново сазнао? 

ђ) Препознавање свог понашања или неке особе из окружења у поступку 
јунака  

- Препознао сам да се слично понашам као ... 

- Препознао сам да се неко (мој друг, мама, тата, брат, ...) слично понаша 
као ... 

 
3. Закључак - Процена књиге 
- Шта мислиш о књизи? 

- Шта ти се свиђа у књизи? 
- Шта ти се не свиђа у књизи? 

- Да ли си могао да предвидиш шта ће се десити на крају? 
- Шта си научио из књиге и шта је најважнија ствар у књизи? 
- Да ли ћеш је препоручити друговима за читање? Зашто? 
 



Приказ збирке прича/једне приче 
 
Приказ има три дела: увод, главни део и закључак. 

 
1. Увод, опште информације о збирци прича/причи- 
- Наслов, 

- Писац, 
- Врста књиге (збирка прича, једна прича,...), 

 
2. Главни део 
а) Каква су твоја осећања после читање збирке прича? 

- Да ли брзо прочитао књигу?  
- Чиме те је писац заинтересовао за читање? 

- Да ли ти се допала књига? 
 
Повезаност прича 

- На који начин су повезане приче, да ли је иста тема, ликови, простор...? 
 

Изабери и анализирај једну причу која је за тебе најинтересантнија, 
најлепша, најузбудљивија, најпоучнија. 

б) Тема 

- Шта писац жели да каже у причи? Шта се може научити из приче? 
- Који је основни проблем у причи и како је решен? 

- Ова прича ми показује.../ Из ове приче сам научио... 
в) Радња 

- Укратко изложи ток радње приче. 
г) Ликови 
- Опиши главног јунака. 

- Главни јунак се мења од почетка до краја приче на следећи начин: ... 
- Главни јунак чини праву ствар кад уради: ... 

- Опиши кратко остале важне ликове и везу са главним ликом. 
д) Место и време дешавања 
- Где и када се дешава радња?  

- Коментари о месту и времену: Како то чини причу посебном? Какав је 
утицај места и времена на главног јунака? Да ли је то нешто ново и узбудљиво 

или не? Да ли сам нешто ново сазнао? 
ђ) Препознавање свог понашања или неке особе из окружења у поступку 

јунака  

- Препознао сам да се слично понашам као ... 
- Препознао сам да се неко (мој друг, мама, тата, брат, ...) слично понаша 

као ... 
 
3. Закључак – Процена 

- Шта мислиш о збирци прича/причи? 
- Шта ти се свиђа у њој? 

- Шта ти се не свиђа у њој? 
- Шта си научио из збирке прича/приче и шта је најважније у њој? 
- Да ли ћеш је препоручити друговима за читање? Зашто? 


