
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА: Не желимо никако да од ученика 

створимо роботе ни компјутере, већ способне и креативне младе 

људе који критички размишљају и повезују градиво! 
 

 

 Друштво за српски језик и књижевност Србије већ дуги низ година уназад 

организује такмичења из српског језика и књижевности за ученике основних и 

средњих школа. Такмичење из књижевности, које је познатије под именом 

Књижевна олимпијада, млађе је у односу на такмичење из српског језика (Српски 

језик и језичка култура), али не и мање популарно.  

 

 

                  Ђорђе Гојковић (4. разред), прво место на Књижевној олимпијади 

 

На наш први е-интервју одазвали су се наставница Весна Стеванчевић и 

ученик Ђорђе Гојковић (СШ „Краљ Петар Iˮ из Тополе). Посебно нас радује 

чињеница да су такмичења из области српског језика и књижевности популарна и у 

средњим стручним школама, а нарочито то што ученици ових школа постижу 

одличне резултате на тим такмичењима. Наиме, Ђорђе Гојковић је ученик четвртог 

разреда, а на Књижевној олимпијади у школској 2018/2019. години освојио је прво 

место на Републичком такмичењу одржаном у Сремским Карловцима. Ђорђе је у 

нашем интервјуу открио да је до сада два пута учествовао на овом такмичењу, а на 



питање како су текле његове припреме одговорио је: „Припрема за такмичење ми је 

највећим делом била ажурно читање књижевних дела предвићених програмом. 

Обнављао сам теоријске појмове по потреби. Проучавањем биографија писаца и 

њихових дела уопште, макар информативно. Ствар која ми је највише помогла је 

проучавање свих доступних тестова из прошлих година ради упознавања са 

типовима питања и провере знања.ˮ Један од важнијих фактора када су такмичења 

у питању јесте и подршка родитеља, наставника и другова. Ђорђе је рекао да 

подршка у његовом случају није изостала: „Наставници су имали разумевања када 

сам се српском посвећивао више него другим предметима. Родитељи и другари су 

ми били одлична морална подршка. Најважнија ми је била подршка породице и 

предметне наставнице, која је заједно са мном уложила максималан труд и рад.ˮ 

 

Када је реч о предметним 

наставницима и њиховој подршци 

ученицима, професорка Весна 

Стеванчевић нам је открила: „Помоћ 

ученицима је, пре свега, у заједничком 

раду, јер је најлепше учити заједно са 

њима. Наравно, сходно њиховој 

различитости примењујем различите 

методе, прилагођавајући се склопу 

њихових личности. Мотивисање, као 

ни сам рад, никако не смеју бити 

шаблонски, јер то негативно утиче на 

блискост у сарадњи.ˮ 

 

 

Весна Стеванчевић и Ђорђе Гојковић  
 

Међутим, како истиче наша саговорница, разлика између такмичења из 

српског језика и књижевности некада и сада постоји: „Тестови из језика временом 

постају све сувопарнији, пре свега због инсистирања на појединим областима (као 



што су синтакса у III и IV разреду). Код тестова из књижевности, ситуација је 

знатно боља, али и ту стално треба тражити нова решења. Материја је огромна, па 

не треба стално инсистирати на неким књижевницима и периодима (дубровачка 

књижевност, Јаков Игњатовић и сл.).ˮ Оно што је веома важно поменути на овом 

месту, а о чему би организатори такмичења ваљало да размисле јесте објављивање 

прецизнијих података о литератури за припрему ових такмичења. То би знатније 

утицало и на мотивацију ученика за пријављивање на ова такмичења, јер је, бар за 

сада, како каже Весна Стеванчевић, мотивисаност и заинтересованост ученика за 

ова такмичења недовољна: „Ученици су све мање заинтересовани за такмичења и 

наш рад је све тежи. Ја инсистирам на једноставном и интересантном приступу у 

почетку, да би се касније, када смо већ дубоко ушли у материју, све подизало на 

виши ниво и оријентисало према правом и озбиљном научном приступу.ˮ 

 За сам крај намеће се и питање како мотивисати ученике да се пријаве на 

Књижевну олимпијаду или пак за такмичење из Српског језика и језичке културе. 

Сама мотивација је посао наставника и због тога Весна Стеванчевић поручује свим 

наставницима, а посебно млађим колегама: „Свим колегама (посебно младим) 

желим више ентузијазма и посвећености. Можда наш посао не доноси много новца, 

ни високу позицију у друштву, али задовољство због успеха наших ученика је 

немерљиво. Не будите сујетни и себични, учите стално и делите своје знање. Оно 

постоји суштински само када се шири и преноси на нове генерације.ˮ За сам крај 

овог интервјуа навешћемо речи ученика Ђорђа Гојковића, које ће засигурно 

мотивисати друге ученике да се такмиче: „Ко воли књижевност, нема разлога да не 

учествује. Све што је потребно јесте воља и мало више времена за читање. Оно што 

је циљ такмичења јесте ширење свести о огромном значају књижевности за човека. 

Читати – то треба да буде порука свима – онима који освајају и не освајају места на 

такмичењу, онима који се такмиче и не такмиче.ˮ 

 

Уредништво странице и блога 

Српски језик и књижевност 


