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Пи са ни го вор је основ но сред ство оп штег и го вор но-је зич ког раз во ја глу ве 
и на глу ве де це. Стрип при ча или сли ке у ни зу има ју зна чај ну уло гу у фор-
ми ра њу је зич ке кул ту ре уче ни ка. Опис сли ке об у хва та ви зу ел ну пер цеп ци ју 
и је зич ко из ра жа ва ње. Сли ка сти му ла тив но де лу је на уче ни ка, раз ви ја спо-
соб ност по сма тра ња и ми шље ња, по ве зу је ми сли и осе ћа ња са ра ни јим ис ку-
ством и пру жа мо гућ ност да се за ми сли це ла си ту а ци ја у ко јој се зби ва рад-
ња на сли ци. Пу тем сли ке мо же мо да оце ни мо ко је су мо гућ но сти пи сме ног 
из ра жа ва ња уче ни ка.

На по чет ку ис тра жи ва ња по ста вљен је оп шти циљ ко ји гла си: ис пи-
та ти функ ци ју стрип при че у на ста ви срп ског је зи ка у шко ла ма за глу ву и 
на глу ву де цу. На осно ву ци ља по ста вље ни су за да ци ис тра жи ва ња: утвр ди ти 
ути цај сте пе на оште ће ња слу ха на опис сли ка у на ста ви срп ског је зи ка у 
шко ла ма за глу ву и на глу ву де цу, утвр ди ти ко је вр сте гре ша ка уче ни ци пра ве 
при опи су сли ка у ни зу, утвр ди ти фре квен ци ју и вр сту ре чи при опи су сли ка 
у на ста ви срп ског је зи ка у шко ла ма за глу ву и на глу ву де цу. 

Ис тра жи ва ње је спро ве де но на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, у две основ-
не шко ле на под руч ју Бе о гра да: Шко ли за оште ће не слу хом-на глу ве „Сте фан 
Де чан ски“ и Основ ној шко ли за де цу оште ће ног слу ха и го во ра „Ра ди вој По-
по вић“. 

Узо рак је чи ни ло 56 уче ни ка уз ра ста од тре ћег до осмог раз ре да. У овом 
ра ду пред ста ви ће мо под у зо рак ко га чи не уче ни ци раз вр ста ни пре ма сте пе-
ну оште ће ња слу ха са по себ но из дво је ном гру пом уче ни ка са ко хле ар ним им-

1 Овај рад је настао у оквиру пројекта који се реализује под покровитељством 
Министарства просвете и науке Републике Србије под називом „Утицај кохлеарне 
имплантације на едукацију глувих и наглувих особа“, БР. 179055
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план том: ко хле ар но им план ти ра на де ца 6 уче ни ка (6%), сред ња ауди тив на 
де фи ци јен ци ја 12 уче ни ка (18% ), те шка ауди тив на дeфицијенција 17 уче-
ни ка (26%), ду бо ка ауди тив на де фи ци јен ци ја 31 уче ник (47%). 

Као ин стру мент су ко ри шће не стрип при че „Зи ма“ и „Про ле ће“ (Ђ. Ко-
стић, С. Вла ди са вље вић, М. По по вић).

До би је ни ре зул та ти при ка за ни су та бе лар но и гра фич ки. 
На осно ву ана ли зе до би је них ре зул та та за кљу чи ли смо да по сто је не-

знат не раз ли ке из ме ђу ре зул та та уче ни ка са ду бо ком ауди тив ном де фи ци-
јен ци јом (у про сеч ном бро ју упо тре бље них ре чи, ре че нич ном ни воу из ра жа ва-
ња или фре квент но сти од ре ђе них вр ста ре чи) у од но су на уче ни ке са те шком 
и сред њом ауди тив ном де фи ци јен ци јом, као и у од но су на ко хле ар но им план-
ти ра не уче ни ке, ко ји по сти жу про цен тул но бо ље ре зул та те у од но су на све 
по ме ну те па ра ме тре, али не у ме ри у ко јој се оче ки ва ло. 

У узор ку ко хле ар но им план ти ра них уче ни ка има чак 3 уче ни ка ко ји су 
уз ра ста до пе тог раз ре да, па се ло ши ја по стиг ну ћа до не кле мо гу при пи са ти 
и то ме да се они још увек на ла зе у раз ре ди ма по чет ног опи сме ња ва ња. Та ко ђе, 
у раз го во ру са њи хо вим на став ни ци ма до шло се до по да тка да де ца у сво јим 
им план ти ма че сто не ма ју ба те ри је, што сва ка ко ути че и на слу шну пер-
цеп ци ју, ква ли тет је зи ка и усме ног и пи са ног из ра за.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: стрип при ча, срп ски је зик, пи са ње, ко хле ар ни им плант, 
глу ви и на глу ви

УВОД

Пи са ни го вор пред ста вља је дан од во де ћих об ли ка ко му ни ка ци је. Код 
де це оште ће ног слу ха пи са ни го вор пред ста вља мно го ви ше од сред ства 
ко му ни ка ци је. Он за пра во до пу њу је огра ни че ност њи хо вог усме ног го во-
ра. По зна та је чи ње ни ца да де те ко је чу је пр во раз ви је усме ни го вор, а тек 
ка сни је и пи са ни го вор то ком школ ске обу ке. За раз ли ку од ње га, де те 
оште ће ног слу ха учи исто вре ме но усме ни и пи са ни го вор (Ди мић,1996).

Ја сно је да пи са ње код глу вих и на глу вих мо же зна чај но да до при не-
се ин клу зи ји у дру штве ну сре ди ну. Али, по тен ци ја ли пи са ња че сто оста-
ју не ис ко ри шће ни. Да би се они пот пу но ис ко ри сти ли ква ли тет ових 
ве шти на мо ра се по ди ћи на но ви ни во. На и ме, њи хов пи са ни из раз јe 
си ро ма шан, та ко да иако ла ко на у че пи са не зна ко ве они пи шу агра ма-
тич но, спо ро, не уви ђа ју од но се ме ђу ре че ни ца ма, не по ве зу ју аде кват-
но ре чи у ре че ни ци и ре че ни це ме ђу соб но, док им је ак ти ван реч ник 
оску дан (Ди мић, Ко ва че вић, 1999; Ко ва че вић, Т., 2003).

Де цу тре ба оспо со би ти да ко ри сте пи са ни го вор у ра зним жи вот ним 
си ту а ци ја ма. На тај на чин они бо га те свој реч ник, сти чу но ва зна ња и 
раз ви ја ју ве ће спо соб но сти да пу тем пи са не ре чи ко му ни ци ра ју са сре-
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ди ном, при ма ју по ру ке ра зних лич но сти, емо ци о нал но их ожи вља ва ју 
при хва та ју или од ба цу ју, раз ми шља ју о њи ма, до но се су до ве и за кључ ке. 
Ак ти ван од нос уче ни ка пре ма пи са ном го во ру по ма же им да уче ству ју 
у про це си ма и зби ва њи ма ко ја су им про стор но и вре мен ски уда ље на. 

Стрип при ча, или сли ке у ни зу, има ју зна чај ну уло гу у фор ми ра њу 
је зич ке кул ту ре уче ни ка. Опи си ва ње је зна ча јан об лик је зич ког ко му-
ни ци ра ња. Нео п ход но је за ја сно пред ста вља ње су штин ских од но са из-
ме ђу пред ме та, би ћа и по ја ва у сва кој жи вот ној си ту а ци ји. Код глу ве и 
на глу ве де це се по мо ћу илу стра ци ја учвр шћу је про ма трач ко пам ће ње, 
убр за ва про цес фор ми ра ња пој мо ва и олак ша ва овла да ва ње ак тив ним 
реч ни ком. (Ди мић, Иса ко вић, 2005; Ди мић, Иса ко вић, 2006; Ди мић, 
Ву ја си но вић, Иса ко вић, 2003; Иса ко вић, Ди мић 2007).

На шим ис тра жи ва њем же ли мо да ис пи та мо функ ци ју стрип при че 
у на ста ви срп ског је зи ка код глу ве и на глу ве де це, са по себ ним освр том 
на де цу са ко хле ар ним им план том.

Пи са ни го вор је је дан од на чи на ко му ни ка ци је ме ђу љу ди ма. То је 
сло же на де лат ност, по што из у зет но ан га жу је спо соб но сти по је дин ца. 
Пи са ни го вор, за глу ву и на глу ву де цу, има из у зет ну ва жност, по што је 
ко му ни ка ци ја пу тем усме ног го во ра оте жа на. Пре ко пи сма глу ва и на-
глу ва де ца мо гу да при ме ин фор ма ци је и да из ра жа ва ју сво је ми сли и 
осе ћа ња. Да нас, у са вре ме ном дру штву, пи са на реч се су сре ће у свим 
жи вот ним си ту а ци ја ма. Са вла да ва њем пи сме но сти чо век отва ра се би 
пут ка сти ца њу зна ња и про ши ре њу ду хов ног хо ри зон та, ка јед ној ши-
ро кој мо гућ но сти ко му ни ка ци је са дру гим љу ди ма. Збот то га је је дан од 
глав них за да та ка шко ле да овој де ци омо гу ћи да свла да ју и усво је про-
цес пи са ног го во ра.

Ма ло број ни су ра до ви о про це су раз во ја пи са ног го во ра. Али и ти 
ра до ви се од но се углав ном на де цу ко ја чу ју. Про блем пи са ног го во ра 
код глу ве и на глу ве де це вр ло је ма ло ис тра жи ван и као та кав пред ста-
вља иза зов за мно ге ис тра жи ва че. 

ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Пи са ни го вор је основ но сред ство оп штег и го вор ног раз во ја глу ве и 
на глу ве де це.

Он је је дан од пу те ва сти ца ња и утвр ђи ва ња зна ња и усло ва за да љи 
раз вој де те та. На ме ра овог ис тра жи ва ња би ла је да се ра све тли про блем 
пи са не кул ту ре код глу ве и на глу ве де це основ но школ ског уз ра ста. 

Спро ве де но ис тра жи ва ње има ло је циљ да ис пи та функ ци ју стрип 
при че у на ста ви срп ског је зи ка у шко ла ма за глу ву и на глу ву де цу, као и 
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ко је су мо гућ но сти пи сме ног из ра жа ва ња ове де це у за ви сно сти од сте-
пе на оште ће ња слу ха. 

УЗО РАК ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

 Ис тра жи ва ње је спро ве де но на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, у две 
основ не шко ле на под руч ју Бе о гра да: Основ ној шко ли за оште ће не слу-
хом –на глу ве „Сте фан Де чан ски“ и Основ ној шко ли за де цу оште ће ног 
слу ха и го во ра „Ра ди вој По по вић“. Узо рак је чи ни ло 56 уче ни ка уз ра ста 
од тре ћег до осмог раз ре да. 

У овом ра ду пред ста ви ће мо под у зо рак ко га чи не уче ни ци раз вр ста-
ни пре ма сте пе ну оште ће ња слу ха са по себ но из дво је ном гру пом уче ни-
ка са ко хле ар ним им план том. 

•	 Ко хле ар но им план ти ра на де ца 6 уче ни ка (6%)
•	 Сред ња ауди тив на де фи ци јен ци ја 12 уче ни ка (18%)
•	 Те шка ауди тив на дфи ци јен ци ја 17 уче ни ка (26%)
•	 Ду бо ка ауди тив на де фи ци јен ци ја 31 уче ник (47%)
Ин те ли ген ци ја уче ни ка би ла је у гра ни ца ма нор ма ле за слу шно оште-

ће ну по пу ла ци ју. Ста ње ви да уче ни ка је та ко ђе би ло за до во ља ва ју ће. 

УСЛО ВИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

При ли ком ис пи ти ва ња во ди ло се ра чу на о свим су бјек тив ним и 
објек тив ним фак то ри ма ко ји мо гу да ути чу на про цес пи са ња. Ни су ко-
ри шће ња ни ка ква мо ти ва ци о на сред ства. Ис пи ти ва ње је вр ше но у то ку 
пре по днев не на ста ве и осве тље ност је би ла до бра. 

Ис тра жи ва ње се од ви ја ло у пе ри о ду мај-јун 2010. го ди не. Пре по-
чет ка ис тра жи ва ња уче ни ци ма су да та пре ци зна упут ства пу тем го во ра 
и зна ков ног је зи ка.

31
47%

6
9%

12
18%

17
26%

Дубока аудитивна дефицијенција Кохлеарно имплантирана деца

Средња аудитивна дефицијенција Тешка аудитивна дефицијенција
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ИН СТРУ МЕН ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

На по чет ку ис тра жи ва ња од ре ђе ни су од го ва ра ју ћи ин стру мен ти. 
1. Објек тив на и су бјек тив на ауди ме три ја 
По да ци о ста њу слу ха узе ти су из по сто је ће школ ске до ку мен та ци је. 

Уче ни ци су раз вр ста ни на осно ву кла си фи ка ци је Свет ске здрав стве не 
ор га ни за ци је. 

2. Стрип при че „Зи ма“ и „Про ле ће“ (Ђ. Ко стић, С. Вла ди са вље вић, 
М. По по вић, 1983).

Стрип при че се са сто је од 4 сли ке. Стрип при ча се не за сни ва на 
вер бал ном мо де лу и она омо гу ћа ва уче ни ку да за па жа, да по ве зу је и 
ство ри сам свој ток при че ко ја мо же де ло ва ти као са мо стал но спон та но 
из ла га ње. Ана ли зом овог пи са ног деч јег ка зи ва ња мо гу се до би ти мно ги 
по да ци. Нас је интересоваo ути цај сте пе на оште ће ња слу ха на ни во из-
ра жа ва ња глу ве и на глу ве де це (да ли је то реч, про ста ре че ни ца, про ши-
ре на или сло же на ре че ни ца), фре квент ност ре чи и нај за сту пље ни је ре чи 
ко ри шће не при опи су ових сли ка. 

У ис тра жи ва њу су, у за ви сно сти од по да та ка ко ји су при ку пље ни 
и по ста вље них ци ље ва ис тра жи ва ња, у об ра ди ко ри шће ни про цен ти и 
арит ме тич ка сре ди на.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА
 

 Та бе ла број 1 –  Стрип при ча „Зи ма“

Сте пен оште ће ња 
слу ха

Пр ва сли ка  
(број ре чи)

Дру га сли ка  
(број ре чи)

Тре ћа сли ка 
(број речи)

Че твр та сли ка
(број речи)

Ко хле ар но  
им план ти ра ни 6,61 6,4 5,93 6

Сред ња ауди тив на 
де фи ци јен ци ја 6,25 6,42 6,38 6,82

Те шка ауди тив на 
де фи ци јен ци ја 6 6,06 5,93 6, 17

Ду бо ка ауди тив на 
де фи ци јен ци ја 5,45 5,36 5,87 4,91

укуп но 24,31 24,24 23,8 23,36

про сек 0,43 0,43 0,42 0,41

У та бе ли број 1 при ка зан је про се чан број упо тре бље них ре чи при 
опи су Стрип при че „Зи ма“ у за ви сно сти од сте пе на оште ће ња слу ха.
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На осно ву ана ли зе до би је них ре зул та та за кљу чи ли смо да по сто је 
раз ли ке у бро ју упо тре бље них ре чи из ме ђу уче ни ка са ду бо ком ауди-
тив ном де фи ци јен ци јом (про сек по уче ни ку од 4,91 до 5,87) у од но су 
на уче ни ке са те шком (про сек од 5,93 до 6,17) и сред њом ауди тив ном 
де фи ци јен ци јом (про сек по уче ни ку од 6,25 до6,82), као и у од но су на 
ко хле ар но им план ти ра не уче ни ке (про сек по уче ни ку од 5,93 до 6,61) 
ко ји су по сти гли не што бо ље ре зул та те. 

 Та бе ла број 2 – Стрип при ча „Про ле ће“

Сте пен оште ће ња 
слу ха

Пр ва сли ка 
(број ре чи)

Дру га сли ка 
(број ре чи)

Тре ћа сли ка
(број речи)

Че твр та сли ка
(број речи)

Ко хле ар но  
им план ти ра ни 6,7 6,43 5,98 6

Сред ња ауди тив на 
де фи ци јен ци ја 6,2 6,4 6,31 5,99

Те шка ауди тив на 
де фи ци јен ци ја 6 6,14 5,84 6, 07

Ду бо ка ауди тив на 
де фи ци јен ци ја 5,6 5,38 5,42 4,9

укуп но 24,5 24,35 23,55 22,96

про сек 6,125 6,08 5,88 5,74
 
У та бе ли број 2 при ка зан је про се чан број упо требљних ре чи при 

опи су стрип при че „Про ле ће“ у за ви сно сти од сте пе на оште ће ња слу ха.
На осно ву ана ли зе до би је них ре зул та та за кљу чи ли смо да по сто је 

раз ли ке из ме ђу ре зул та та уче ни ка са ду бо ком ауди тив ном де фи ци јен-
ци јом (про сек ре чи по уче ни ку од 4,9 до 5,6), у од но су на уче ни ке са 
те шком (про сек по уче ни ку од 5,84 до 6,14 ) и сред њом ауди тив ном де-
фи ци јен ци јом (про сек ре чи по уче ни ку од 5,99 до 6,4), као и у од но су на 
ко хле ар но им план ти ра не уче ни ке ко ји су по сти гли не што бо ље ре зул та-
те (про сек по уче ни ку од 5,98 до 6,7).

 Та бе ла број 3 – Стрип при ча „Зи ма“

Сте пен оште ће ња слу ха Број упо тре бље них ре че ни ца

Ко хле ар но им план ти ра ни 3,8

Сред ња ауди тив на де фи ци јен ци ја 3 ,2

Те шка ауди тив на де фи ци јен ци ја 3

Ду бо ка ауди тив на де фи ци јен ци ја 1,03
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  У та бе ли број 3 при ка зан је про се чан број упо тре бље них ре че ни ца 
при опи су Стрип при че „Зи ма“ у за ви сно сти од сте пе на оште ће ња слу ха.

На осно ву ана ли зе до би је них ре зул та та за кљу чи ли смо да по сто је 
раз ли ке из ме ђу ре зул та та уче ни ка са ду бо ком ауди тив ном де фи ци јен-
ци јом (про сек по уче ни ку 1,03) у од но су на уче ни ке са те шком (про сек 
по уче ни ку 3) и сред њом ауди тив ном де фи ци јен ци јом (про сек по уче-
ни ку 3,2), као и у од но су на ко хле ар но им план ти ра не уче ни ке, ко ји су 
по сти гли не што бо ље ре зул та те (про сек по уче ни ку 3,8). 

 Та бе ла број 4 – Стрип при ча „Про ле ће“

Сте пен оште ће ња слу ха Број упо тре бље них ре че ни ца

Ко хле ар но им план ти ра ни 3,58

Сред ња ауди тив на де фи ци јен ци ја 3 ,12

Те шка ауди тив на де фи ци јен ци ја 3,24

Ду бо ка ауди тив на де фи ци јен ци ја 1,23
 
 У та бе ли број 4 при ка зан је про се чан број упо тре бље них ре че ни-

ца при опи су стрип при че „Про ле ће“у за ви сно сти од сте пе на оште ће ња 
слу ха.

На осно ву ана ли зе до би је них ре зул та та за кљу чи ли смо да по сто је 
раз ли ке из ме ђу ре зул та та уче ни ка са ду бо ком ауди тив ном де фи ци јен-
ци јом (про сек по уче ни ку 1,23) у од но су на уче ни ке са те шком (про-
сек по уче ни ку 3,24) и сред њом ауди тив ном де фи ци јен ци јом (про сек по 
уче ни ку 3,12), као и у од но су на ко хле ар но им план ти ра не уче ни ке ко ји 
су по сти гли не што бо ље ре зул та те (про сек по уче ни ку 3,58). 

ЗА КЉУ ЧАК

Пи са ни го вор има не про це њи ву уло гу у је зич ком раз во ју глу ве и на-
глу ве де це. Раз во јем пи са ног го во ра де ца мо гу исто вре ме но да по бољ-
ша ју и усме ни на чин из ра жа ва ња. Пи сме ност има огро ман по тен ци јал и 
зна чај у њи хо вој ко му ни ка ци ји и укљу чи ва њу у дру штве ну сре ди ну. Ана-
ли зом опи са сли ка уче ни ка мо же мо да уочи мо шта де ца ви де на сли ци, 
шта мо гу да об ја сне и про ту ма че и ка кве за кључ ке уме ју да из ве ду.

1. У пи са ном из ра жа ва њу уче ни ка не што бо ље ре зул та те су по сти-
гли уче ни ци са ко хле ар ним им план том, али мо же мо ре ћи 
да се оче ки ва ла ве ћа раз ли ка у од но су на уче ни ке ко ји ко-
ри сте слу шне апа ра те а има ју сред њу и те шку ауди тив ну 
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де фи ци јен ци ју. Де ли мич но об ја шње ње до би је них ре зул та-
та мо же мо при пи са ти то ме да у узор ку ко хле ар но им план-
ти ра них уче ни ка има чак три уче ни ка ко ји су уз ра ста до 
пе тог раз ре да, па се ло ши ја по стиг ну ћа об ја шња ва ју ти ме 
да се они још увек на ла зе у раз ре ди ма по чет ног опи сме-
ња ва ња. Та ко ђе, у раз го во ру са њи хо вим на став ни ци ма 
до шло се до по да тка да де ца не ма ју увек ба те ри је у свом 
им план ту, што сва ка ко ути че на слу шну пер цеп ци ју, као и 
на ква ли тет усме ног и пи са ног из ра за. Ту по себ но тре ба из-
дво ји ти зна чај ра не ин тер вен ци је, ре ха би ли та ци је, сти му-
ла тив ност сре ди не у ко јој уче ник жи ви, па и ка рак те ри сти-
ке са ме лич но сти. 

2. Уоче не су раз ли ке из ме ђу ре зул та та уче ни ка са ду бо ком ауди-
тив ном де фи ци јен ци јом (у бро ју упо тре бље них ре чи, ни-
воу из ра жа ва ња пу тем ре че ни ца или фре квент но сти од-
ре ђе них ре чи) у од но су на уче ни ке са те шком и сред њом 
ауди тив ном де фи ци јен ци јом, као и у од но су на ко хле ар но 
им план ти ра не уче ни ке ко ји су по сти гли не што бо ље ре-
зул та те.

3. У ра до ви ма глу ве и на глу ве де це до ми ни ра на чин опи си ва ња 
сли ка пу тем ша бло на. На став ни ци тре ба што ра ни је да под сти чу 
уче ни ке да опи су ју раз ли чи та би ћа и пред ме те, ка ко у усме ном 
та ко и у пи са ном об ли ку. По ред име ни ца и гла го ла, уче ни ци ма 
тре ба да ва ти што ви ше при де ва, али и оста лих вр ста ре чи ка ко 
би до шло и до њи хо ве ак тив не при ме не. Уче ни ци са ко хле ар-
ним им план том су при опи су сли ка упо тре би ли ви ше ре че ни ца, 
по себ но у ста ри јим раз ре ди ма, где ква ли тет но спа ја ју ре че ни це 
у ми са о ну це ли ну. Код оста лих уче ни ка је уоче но да се чак и 
на уз ра сту сед мог и осмог раз ре да из ра жа ва ју на ни воу ре чи. 
Уче ни ци нај ви ше упо тре бља ва ју про сте, а у ста ри јим раз ре ди ма 
про ши ре не ре че ни це. На раз во ју реч ни ка тре ба ин тен зив но ра-
ди ти од нај ра ни јег уз ра ста, кре ћу ћи се од кон крет них-бли жих ка 
да љим и ап стракт ним пој мо ви ма. 

4. Па сив ни реч ник глу ве и на глу ве де це је бо га ти ји од ак тив ног. 
До га ђа се да де ца раз у ме ју сам по јам, али не упо тре бља ва ју ак-
тив но од ре ђе ну реч у свом ис ка зу. На при мер, гла гол то пи ти 
(стрип при ча „Зи ма“) је упо тре био ма ли про це нат де це, иако 
раз у ме ју сам по јам и ка ко и за што на ста је то пље ње сне га. Ме ђу-
тим, они су при опи су те сли ке углав ном ко ри сти ли ис каз: Сун це 
гре је; Не ма, ма ло снег; Ну ла снег. Та ко ђе, ве о ма је ва жно да то ком 
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об ра де не по зна тих ре чи сва ка реч до би је сво ју упо треб ну вред-
ност, као и да се уче ни ци под сти чу да те но во на у че не ре чи ко ри-
сте у ре че ни ци ма, ка ко би утвр ди ли њи хо во зна че ње.

5. Нај фре квент ни је ре чи, при опи су стрип при че „Зи ма“ би ле су: 
снег, зи ма, де ца, пра ви ти, пе ва ти, бе ло, хлад но.
Нај фре квент ни је ре чи, при опи су стрип при че „Про ле ће“ би ле 
су: ја бу ка, др во, ба та, пе ња ти, па да ти.

6. У шко ла ма за глу ву и на глу ву де цу раз во ју пи са ног го во ра тре ба 
по све ти ти по себ ну па жњу. По себ но тре ба на сто ја ти да се про-
на ђу на чи ни да се сви уоче ни про бле ми у пи са ном из ра жа ва њу 
глу вих и на глу вих осо ба от кло не, или све ду на ми ни мум.
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SUMMARY

 Written language is the primary means of general and speech 
development of deaf and children with hearing disabilities. A-series-of-
picture - has an important role in shaping the culture of language learners. 
Description of the image includes a visual perception and language 
expression. Picture has a stimulating effect on students, develops their 
ability of observation and thinking, as well as their thoughts and feelings 
associated with the past experience and their opportunity to imagine the 
whole situation in which the action takes place on picture. We can assess 
what are the possibilities of written expression children tested in the 
description of related pictures in a row. 

 At the beginning, we set the general objective of the research: to 
investigate the function of pictures story in the Serbian language teaching 
in schools for deaf and children with hearing disabilities. In doing so, we 
also determine the specific research objectives, which is: to determine the 
impact of hearing loss on the description of images in teaching Serbian 
language in schools for deaf and hard of hearing children, to determine what 
kinds of mistakes pupils make to describe pictures in a row, to determine 
the frequency and type of words to describe images in teaching Serbian 
language in schools for deaf and hard of hearing children.
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The survey has been conducted in the Republic of Serbia, the two 
primary schools in Belgrade: school for deaf and hard of hearing children 
„Stefan Decanski,” and primary school for children with hearing and speech 
loss „Radivoj Popovic“. The sample included fifty-six pupils of two schools 
from third till the eight grade. In this paper we present a subsample of pupils 
who are classified by degree of hearing loss with a distinctive group of six 
pupils with cochlear implants: cochlear implanted children -6 pupils (6%), 
medium auditory deficiency-12 pupils (18%) , hard auditory deficiency 
-7 pupils (26% ), deep auditory deficiency 31 pupils (47%). We used two 
pictures stories - “Winter“ and „Spring“ (F. Kostic, S. Vladisavljevic, M. 
Popovic). 

The results are presented in tables and charts. 
The obtained results led to our conclusion that there was slight 

differences between the results of pupils with deep auditory deficiency 
in the use of the word, sentence or expression level of the frequency of 
certain types of words in relation to pupils with severe, medium auditory 
deficiency and also in relation to the cochlear implanted pupils who have 
achieved better results compared to all the above parameters, but not as 
much as expected. In a sample of cochlear implanted pupils there are even 
three pupils who were aged to fifth grade and we can prescribe, in a small 
degree, the poor results because they are in the initial phase of literacy. 
Furthermore, in conversation with their main teachers we came to the 
information that children do not permanently carry the batteries, which 
certainly affects on the auditory perception, on the quality of language-oral 
and written expression.

KEY WORDS: pictures story, the Serbian language, writing, cochlear 
implant, the deaf and hard of hearing


