Област: Књижевност

5. разред

Доживљаји Тома Сојера, Марк Твен
Након прочитаног романа потребно је забележити у свеске за домаћи рад или у дневник
прочитаних књига:








Податке о писцу
Тему романа
Важне епизоде (нпр. епизода када Том фарба ограду, Том и Беки у пећини, ноћ на

гробљу...)
Кратак садржај романа
У Читанци Расковник 5 на стр. 187 – 191. прочитајте одломак и одељке Трагом
речи, Радионица, Свет занимљивости, Бележница, Представљамо ти...; усмено
одговорите на захтеве постављене у одељцима
Одговорити на захтеве који следе у своје свеске

Истраживачки задаци:
1. Посебну пажњу обратите на главног јунака романа и опишите га. Сагледајте
Томов лик из различитих перспектива. С једне стране, посматрајте га из угла
одраслих (тетка Пола, наставници), а са друге онако како га виде његови
другови (Хак, Беки, Џо, Сид – полубрат и остали). Истражите Томове позитивне,
и негативне особине. Наведите особине које га „красе“ (нпр. несташан, не воли
рад и дисциплину, пустолов, машта да постане гусар, спреман за авантуре, не
воли школу итд.). Истакните и ону другу Томову страну (нпр. спреман да се
жртвује за друге, гаји снажне емоције према Беки, уме да се застиди када је
ухваћен у незнању, свестан је значаја правде (у случају убиства на гробљу),
неустрашив...). Поткрепите своје тврдње одломцима из романа, уз подсећање на
епизоде у којима се одређена особина најбоље осликава. Том је дечак доброг
срца – како каже тетка Пола. Опишите како замишљате Тома Сојера, можете и
да га насликате.
2. Ликови романа: Хаклбери Фин, Џо Харпер, Беки Тачер, Индијанац Џо, Маф
Потер, тетка Пола, Сид. Какви су ваши утисци о осталим ликовима, наведите
разлоге због којих вам је поједини лик привукао пажњу. Цитирајте делове
романа који најбоље осликавају ликове.
3. Како је Хаклбери Фин Томов веран пратилац? Примећујете да и њега красе:
одважност и авантуристички дух. У којим епизодама је Хак раван Тому Сојеру
(Нпр. Једна од њих је стражарење испред хотела, док су остали на излету. Те
ноћи спасао је удовицу Дагласку од освете Индијанца Џоа и тако задобио њено
поверење – толико да је хтела да га узме код себе. Ипак, он остаје веран свом
неспутаном, слободном и неукротивом духу.)? Можете прочитати роман о овом
лику (Хаклбери Фин, Марк Твен).
4. Опиши Беки Тачер. На који начин она осветљава Томову скривену, емотивну

страну. Примећујете ли да је она његова потпуна супротност (из угледне
породице, уредна, лепо васпитана), која га ипак снажно привлачи. Тумачите њен
лик кроз епизоде у којима се појављује: упознавање са Томом, епизода са
наставником Добинсом, епизода у пећини.
5. Изнесите запажања и о осталим ликовима; посебно су интересантни они мрачни,
негативни (Индијанац Џо, Шпанац).
6. Које вредности наглашава дело? На који начин се истиче дечја раздраганост,
радост, маштовитост, неустрашивост, правдољубивост, пожртвованост.

