Наставна јединица: „Аутобиографија“ (одломак)
Бранислав Нушић
Област: Књижевност
Тип часа: обрада
6. разред
Већ смо се упознали са књижевним стваралаштвом Бранислава
Нушића читајући његове драмске текстове ( Кирија, Аналфабета) и
роман „Хајдуци“. Сада ћемо се упознати са Нушићевом
„Аутобиографијом“ у којој је описао неке незаборавне тренутке са
школских часова.
Обратите пажњу на предговор у коме Нушић, уз хуморне и,
унеколико, ироничне осврте истиче који период свог живота је
представио у Аутобиографији.
„Опис свога живота отпочео сам са рођењем, налазећи да је то
најприроднији почетак. Полазећи од тога факта, ја се нисам упуштао у
ствари које су претходиле моме рођењу, пошто о томе вероватно и нема
никаквих података. Аутобиографију сам завршио женидбом, налазећи да
после женидбе човек и нема аутобиографије“.

 Аутобиографија је књижевнонаучна врста у којој
аутор описује свој живот од рођења до тренутка
када пише. У књижевнонаучне врсте спадају и:
 биографија
 дневник
 путопис
 мемоари

 Прочитајте одломак из „Аутобиографије“ Б.
Нушића у читанци „Извор“ на 198. страни.
 Прочитај одељак „Трагом речи“ и одговори на
постављена питања за тумачење текста у свеске за
школски рад.
 Када одговорите на питања, прочитајте на 200. страни у
читанци одељак „ Појмовник“ где су представљене
карактеристике аутобиографије и биографије.
 Уколико одлучите да прочитате целу „ Аутобиграфију“
обратите пажњу на различите периоде Нушићевог
сазревања и одрастања. Утврдите на који начин је
представио период пре школовања, школовање, а затим
и период до женидбе. Како ће вам, претпостављамо,
најинтересантнији бити период школовања и поглавља
која носе наслов по школским предметима, посебну
пажњу треба посветити управо том делу књиге и
уочити на који начин је представљена школа
Нушићевог времена.Уочити какви су били професори у
ученици у то време, какви су били међусобни односи
ученика и професора, а како се одвијала настава и која
су наставна средства коришћена за њу. Открити елементе хумора и изворе смеха којима Нушић своје
приповедање чини интересантнијим и сугестивнијим за
читаоце.

