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Данас сам чуо/ла оглас за такмичење у беседништву. Бићу 
искрен/а према себи и рећи ћу следеће. То ми делује зани-
мљиво. Замисли како би било да станем пред многоброј-
ну публику и она ме са одушевљењем дочека! Почнем да 
говорим, а у публици ме посматрају блиставим погледом 
спремним да прате сваку моју намеру... Наравно, и награде 
су веома занимљиве. Биће сигурно неко занимљиво путо-
вање, дружење, одсуство вање из школе и нека нова аван-
тура. Ух!!! Али... шта:

•	 ако станем пред публику, глас ми се „смрзне“, а 
колена задрхте толико да то ни бина не може да 
сакрије?

•	 да ли сам од оних „рођених за то“?
•	 а ако нисам?
•	 кад беседу морам ја да напишем?
•	 кад беседу морам да научим напамет јер читање 

није беседништво?
•	 ако заборавим текст?
•	 кад све што знам и умем треба да изнесем пред 

мноштвом људи?
•	 ако почну да ми се смеју?
•	 за ово ми треба много времена?
•	 ...

Није то за мене!

Ово сам прво закључио, одмах после првог питања, а о 
осталима нисам стигао ни да размислим. Због тога на 
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такмичењима у беседништву увек има мало пријављених 
ученика... 

Јесте, то је за мене!

Ипак, наглашавамо да они који су се пријавили у великом 
проценту знају да одговоре себи на многа постављена пи-
тања и учествују без двоумљења на такмичењу. Шта то они 
знају, а ја не?

•	 Они знају да се за беседништво не треба родити, 
већ да је то вештина која се учи, и теоријски и 
практично.

•	 Како трему коју сви осећају, претворити у „ток“ 
(flow) и на његовим крилима остварити успех и 
доживети овације.

•	 Они знају да је успешан говорник, успешан и у 
свим осталим животним улогама и да је то узроч-
но-последично повезано.

•	 Они знају да успехом у говорништву, постају 
битнији и њихова улога постаје значајнија: у шко-
ли, у друштву, у емотивним везама, на факултету.

•	 Они знају да успешног говорника људи радо следе 
и лакше опраштају грешке, а грешке сви чине.

•	 Они знају да грешке сви чине и зато их се не плаше.
•	 Они знају да погреше јер из грешака много науче.
•	 Они су успешни јер не уче много, али много науче.
•	 Једноставно,они знају да је говор моћ и ту моћ су 

решили да искористе.
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Први део

Зашто би желео/ла да учествујеш?

Можда:

•	 желиш да покажеш другима шта знаш и умеш,
•	 победиш трему и докажеш себи да и то можеш,
•	 једноставно победиш и освојиш награду,
•	 постанеш популаран/а,
•	 ступиш на факултет сигурнији и остварујеш боље 

резултате,
•	 стекнеш беседничко искуство јер осећаш да ће ти 

то помоћи у животу,
•	 или...

Додај своје циљеве, жеље и размишљања о њима:
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Да ли се исплати улагати време у припрему за такмичење 
у беседништву?

Колико ти је потребно:

•	 времена да проучиш грађу за писање беседе?
•	 упорности да у тој грађи пронађеш ону „жицу“ која 

ће да те инспирише и мотивише како би био кре-
ативан и оригиналан?

•	 времена да напишеш беседу?
•	 времена да научиш беседу напамет?
•	 времена, а друге обавезе те чекају и њих не можеш 

да запоставиш?

Одреди временски план и додај шта ти је још потребно за 
припрему, али не заборави да такмичење у беседништву 
не треба да ти буде обавеза, већ жеља која ће те учинити 
упорним и креативним:
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Ма, шта је то беседа и беседништво?

Било би добро да:

•	 мало „прогуглаш“ речи: беседа, беседништво, бе-
седник, говорник, говорништво, говор, јавни на-
ступ, вербална и невербална комуникација, само-
промоција (self-promotion), имиџ, став итд;

•	 уочиш шта се очекује од доброг беседника, тј. 
говорника;

•	 уочиш зашто су добри беседници пожељни у дру-
штву и заједници уопште;

•	 пронађеш и прочиташ у библиотеци литературу о 
беседништву/реторици – ако имаш времена.

Додај своја запажања о ономе што си сазнао истражи- 
вањем:
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Шта значи припремити и проучити грађу о теми беседе?

Ако се тема односи на живот и рад Светог Саве и светоса-
вље уопште, то значи да:

•	 треба да прочиташ биографију Светог Саве;
•	 треба да се упознаш са појмом светосавље;
•	 треба да размислиш који је значај Светог Саве 

и светосавља у савременим околностима и твом 
животу;

•	 треба да све занимљиво што сазнаш и закључиш 
запишеш у виду теза и прибележиш одакле си то 
сазнао (извор информације) јер ти може касније 
затребати да нешто провериш.

Додај своја запажања о ономе што си сазнао истражи- 
вањем:
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Како не промашити тему?

Уочи тежиште теме тако што ћеш:

•	 више пута прочитати тему такмичења и издвојити 
њене кључне речи;

•	 проћи кроз грађу који си припремио/ла у прет-
ходној тачки стално имајући на уму кључне речи 
теме и одредити шта ћеш од грађе да искористиш 
за будућу беседу;

•	 посебно обратити пажњу на тежиште теме које се, 
углавном, само „наслања“ на материјал/грађу;

•	 у теми препознати ствари из сопственог живота и 
уочити везу са сопственом личношћу;

•	 повезати тему са собом јер ће твоја беседа тек тада 
добити снагу и ти ћеш је уверљиво пренети публи-
ци у својој беседи;

•	 посаветовати се са предметним професором, пре-
давачем српског језика.

Додај своја запажања о тежишту теме:
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Додај своја запажања о тежишту теме:

 
Одабери прави тренутак и започни писање беседе, али 
знај:

Беседа ће бити онолико добра колико будеш веровао у оно 
што си написао и, потом, изговорио, а вероваћеш оноли-
ко колико се то што си написао, односно изговорио, тиче 
управо твог живота и твоје личности.
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други део

Колико обимна беседа треба да буде?

Досадна беседа је увек предуга, а занимљива често пре-
кратка, због тога ћеш:

•	 обратити пажњу да ли је у огласу за такмичење на-
значено колико беседа треба да траје;

•	 имати на уму да је оптимално трајање беседе 5 ми-
нута ако време није прецизирано у огласу;

•	 да је за беседу увек потребно више времена да се 
лепо и правилно изговори, него да се прочита;

•	 читање није беседништво;
•	 једна страница текста А4 формата, откуцана фон-

том 12, најчешће захтева 4,5 – 5 минута правилног 
и лепог говора;

•	 паузе у говору су потребне за правилно разумевање 
беседе као што је људима потребно да дишу;

•	 паузе у говору су потребне да би публика „сварила“ 
мисли које им представља беседник;

•	 кад беседиш без пауза, публици се чини да желиш 
да побегнеш са сцене.

Забележи своја запажања о обиму беседе:
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Забележи своја запажања о обиму беседе:

 
Како да најбоље пренесеш своје мисли на папир?

Много је начина да напишеш беседу, али само један начин 
је прави, твој начин, зато:

•	 размисли шта је најбитније што желиш да саоп-
штиш својом беседом;

•	 своју најбитнију мисао изнеси у уводу и зачуди 
публику;

•	 своју најбитнију мисао изнеси у главном делу и 
објасни је публици;

•	 своју најбитнију мисао изнеси у закључку и про-
светли публику.
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Забележи своју најбитнију мисао и запиши како је она 
у вези са темом и кључним речима из наслова. Једно-
ставно, скицирај концепт:

 
Шта ћемо са инспирацијом?

Што је брзо то је и:

•	 неспретно, јер писање је прецизан посао који за-
хтева стрпљење – брзину остави за СМС поруке;

•	 конфузно, јер не водиш рачуна о тежишту теме 
па немаш идеју која, све што је написано, држи на 
окупу и чини чврсту целину;

•	 преопширно, а недовршено, јер мислиш да је пи-
сање ствар инспирације која ће те „напунити“, па 
ћеш онда писати док се батерије не потроше;

•	 кусо (то значи: без репа) – због тога: пиши у ета-
пама, дозволи мислима да се слегну и контролиши 
сам/у себе.
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Не постоји инспирација већ жеља да се мислима да 
облик који ће одговорити на питања која те муче. Зато 
направи временски план, тј. предвиди етапе за мењање 
и дотеривање текста:

А консултације?

Кад припремиш прву верзију рада:

•	 замоли професора да га прочита и да смернице за 
даље писање

•	 послушај савете који ти се учине уверљивим
•	 немој послушати савете који ти се чине 

неуверљивим.
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Забележи све савете које си чуо, јер неки савети који су у 
првом тренутку неубедљиви, касније могу постати пот-
пуно врло уверљиви, и обрнуто:

 
Шта да радиш док не пишеш беседу, а мислиш о њој?

Да послушаш:

•	 себе док читаш поједине делове беседе, јер и оно 
што је најлепше написано некада не звучи најбоље 
изговорено и обрнуто

•	 ефекат који си хтео да произведеш неком својом 
мишљу 

•	 снимке неких добрих говорника и/или глумаца као 
што су Петар Краљ, Миша Јанкетић... Ту је увек 
Јутјуб.
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Забележи своја запажања о ономе што си чуо:

 
Кад осетиш да потпуно задовољство написаном беседом, 
кад си сигуран/на да одговара теми, такмичењу, теби и 
твојим размишљањима, припреми се за трећи део.
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трећи део

Шта значи научити беседу коју си већ написао?

То није тешко:

•	 јер беседу ћеш што пре научити напамет, док су 
записане речи још вруће;

•	 јер си је управо ти написао и верујеш у оно што 
си написао;

•	 јер кад је научиш напамет, тек онда ћеш почети да 
је учиш;

•	 јер беседа се не рецитује, она се говори;
•	 јер беседа не треба да траје предуго.

Направи временски план за учење беседе:
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Како да вежбаш?

Огледалце, огледалце, реци ми:

•	 Да ли мој невербални говор (мимика, гестикулаци-
ја, став и положај тела) одговара теми и мислима 
које износим?

•	 Да ли моје тело говори исто што и моје речи?
•	 Да ли сам укочен, као ђак кад одговара ненаучену 

лекцију?
•	 Да ли се ја то припремам за балетски наступ? Огра-

ничи своје кретање на 1 квадратни метар.
•	 Да ли зрачим сигурношћу јер контролишем своје 

тело и простор око себе, или нервозом због пре-
више кретања?

•	 Да ли сам окренут према публици?
•	 Да ли гледам у публику или преко њихових глава?
•	 Да ли им гледам у очи?

Шта твоје огледало (огледало могу чинити твоји родите-
љи и пријатељи) каже о твојој беседи? Забележи комен-
таре јер ти они сигурно помажу:
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Шта твоје огледало (огледало могу чинити твоји родите-
љи и пријатељи) каже о твојој беседи? Додај још њихових 
коментара јер ти они сигурно помажу:

„Сними ово“:

•	 сними себе неким уређајем (мобилним, неким про-
грамом за снимање на компјутеру, диктафоном) 
док говориш и обрати пажњу како то звучи;

•	 сигурно ти звучи чудно, или ћеш рећи „грооо-
зно!“, али знај да свакоме у почетку властити глас 
на снимку звучи чудно;

•	 слушај себе довољно дуго док се не навикнеш на 
властити глас;

•	 увежбавај дуго и стрпљиво јер се тако стиче си-
гурност, отклања трема, стиче говорничка лакоћа, 
лежерност.

 
Кад увежбаш, пожели себи срећу и храбро беседи!


