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РЕЧ УРЕДНИКА

Управа Друштва за српски језик и књижевност Србије одлучила је да 
се ове, 2019. године, штампа трећи број Летописа Друштва (за протеклу 
2018. годину).

Потреба за оваквом књигом произашла је из многобројних актив-
ности које наше удружење обавља. Различита обавештења, одлуке, писма, 
извештаји, обраћања јавности... редовно се постављају на сајт Друштва, 
али се старе информације брзо замењују новима и често се забораве.

Како се људи који организују послове у Друштву бирају за мандатни 
период од две године, свако нов у том послу нађе се пред истим изазовом: 
како да се упути у захтеве посла и редослед поступања; које активности 
треба да организује и спроводи. Писани траг, забележен у Летопису, остаје 
као поуздани сведок времена у ком је настао.

Други значајан разлог за штампање Летописа је и потреба да се шире 
упознамо са радом подружница Друштва, те се у овој књизи уприличује 
њихово представљање. Председницима подружница остављена је слобода 
да сами осмисле како ће укратко описати рад своје подружнице, да ли у 
виду извештаја, хронике или најаве активности, па су и прилози у том 
смислу разнородни. 

Уз Информатор са Републичког зимског семинара и уз часописе 
„Књижевност и језик” и „Свет речи”, појава ове књиге ће обезбедити 
континуирано информисање наставника у нашој земљи о главним и 
споредним активностима Друштва током једне календарске године и 
учинити транспарентнијим наше напоре да се као добровољно Друштво 
бавимо питањима значајним за наставу српског језика и књижевности у 
Републици Србији.

Зона Мркаљ
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У складу с одредбама чл. 12. и 22. Закона о удружењима („Службени лист 
РС”, број 51/2009. и 99/2011), председник Друштва за српски језик и књи-
жевност Србије, по овлашћењу Скупштине Друштва са седнице одржане 
30. 06. 2016. године у Београду, сачињава пречишћени текст

С ТАТ У ТА 
ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ

НАЧЕЛНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Друштво за српски језик и књижевност Србије (у даљем тексту: 
Друштво) основано је као невладино, непрофитно струковно удружење, 
на неодређено време, ради остваривања циљева из области српског језика 
и књижевности.

Оснивачка Скупштина Друштва за српски језик и књижевност Ср-
бије констатује да је у Регистру удружења, који води Агенција за привредне 
регистре, уписано и регистровано Друштво за српски језик и књижевност 
Србије, које је изворно основано и започело с радом још 15. 01. 1910. го-
дине, са седиштем у Београду, Студентски трг број 6. Садашње седиште 
Друштва је у Београду, на Филолошком факултету, Студентски трг 3. 
Друштво се ускладило са Законом о удружењима 2010. године. 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ДРУШТВА

Члан 2.

Област остваривања циљева Друштва је окупљање научника и 
стручњака из области српског језика и књижевности, као и наставника 
тих предмета у свим врстама школа на подручју Републике Србије, затим, 
окупљање свих заинтересованих лица која се баве науком о језику и књи-
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жевности и наставом те групе предмета, као и грађана који се интересују 
за унапређење језичке и књижевне културе, ради остваривања заједничких 
циљева и задатака утврђених овим Статутом.

Циљеви и задаци Друштва су: 
• истраживање и изучавање општих и посебних питања о српском 

језику и књижевности, као и наставе тога предмета у свим врста-
ма школа у којима се предаје (од основне школе до факултета);

• стручно и методичко усавршавање наставних кадрова; 
• подстицање на рад младих научника и наставника и помагање 

њиховог индивидуалног рада и развитка;
• популарисање резултата науке и наставе српског језика и књи-

жевности; 
• сарадња са Министарством просвете и његовим заводима (Завод 

за унапређивање образовања и васпитања и Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања), Министарством науке, 
Министарством културе, центрима за усавршавање наставника, 
задужбинама, научним, просветним и другим институцијама и 
асоцијацијама у циљу унапређивања наставе српског језика и 
књижевности и језичке и књижевне културе; 

• упућивање чланова на научну, стручну и методичку литературу 
из области језика и књижевности.

Члан 3.

Друштво своје задатке остварује: 
• одржавањем општих и посебних састанака и стручних скупова 

на којима се расправљају научни и стручни радови чланова 
Друштва, као и о питањима која интересују чланове;

• самосталним или у заједници са другим организацијама орга-
низовањем семинара, предавања, трибина, промоција, курсева 
и других облика образовања у области унапређивања наставе 
српског језика и књижевности и језичке и књижевне културе; 

• учешћем у изради наставних програма, уџбеника, приручника 
и других облика образовног садржаја; 

• бављењем актуелним питањима српског језика и књижевности; 
• издавањем/објављивањем књига, часописа и других публикација 

везаних за унапређивање наставе српског језика и књижевности 
и језичке и књижевне културе;

• сарадњом са државним органима и организацијама, универзите-
тима, школама, другим стручним удружењима и организацијама 
у земљи и иностранству које се баве наставом српског језика и 
књижевности и језичке и књижевне културе;
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• организовањем стручних екскурзија за чланове; 
• организовањем разних такмичења и смотри. 

Члан 4.

Ради остваривања својих циљева Друштво:
• преко својих представника у градовима и окрузима Републике 

Србије (изабраних према одредбама овог Статута) прати дефи-
нисање и реaлизацију активности утврђених на нивоу Друштва, 
као и креирање платформе и сачињавање акционих планова за 
реализацију дефинисаних активности;

• своје задатке остварује одржавањем општих и посебних саста-
нака и стручних скупова на којима се расправљају научни и 
стручни радови чланова Друштва и других позваних лица;

• самостално или у заједници са другим институцијама организује 
конгресе, семинаре, предавања, трибине, курсеве и друге облике 
активности, ради унапређивања свих научних дисциплина из 
оквира српског језика и књижевности; 

• бави се актуелним питањима српске традиције, језика, књижев-
ности и културе;

• издаје/објављује књиге, часописе и друге публикације везане 
за унапређивање науке о српском језику и књижевности, а у 
сарадњи и уз сагласност рецензената које за сваку публикацију 
именује Друштво;

• сарађује са државним органима и организацијама, универзи-
тетима, школама, музејима и другим стручним удружењима и 
организацијама у земљи и иностранству које се баве изучавањем 
српског језика и књижевности, као и српске традиције, културе 
и историје;

• организује теренска истраживања;
• организује стручне екскурзије за студенте и чланове Друштва. 

Члан 5.

Друштво се може удруживати у савезе сродних друштава и друге 
асоцијације у земљи и иностранству (Савез славистичких друштава, 
Међународни славистички комитет и др.).

Одлуку о удруживању из претходног става доноси Скупштина 
Друштва. 
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НАЗИВ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 6.

Назив удружења је: „Друштво за српски језик и књижевност Ср-
бије”.

Седиште Друштва је у Београду; адреса: Студентски трг 3.
Друштво своју активност обавља на територији Републике Србије.
Друштво има статус правног лица. 
За своје обавезе Друштво одговара целокупном својом имовином.

ИЗГЛЕД И САДРЖИНА ПЕЧАТА

Члан 7.

Друштво има печат округлог облика на чијој ивици је утиснут натпис 
„Друштво за српски језик и књижевност Србије”.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика са натписом „Друштво за 
српски језик и књижевност Србије”, Београд, Студентски трг 3.

Меморандум садржи назив Друштва, седиште и друге податке који 
олакшавају комуникацију Друштва са трећим лицима (поштански фах, 
телефон, е-mail, ПИБ, матични број, назив пословне банке и број рачуна 
и сл.).

Друштво може имати и своје делове – подружнице, које немају статус 
правног лица. Уколико се подружнице самостално региструју као посебна 
правна лица (у складу са прописима о удружењима и законом о регистра-
цији) дужне су да своје циљеве, задатке и општа акта усагласе с правилима 
и организацијом рада Друштва. Однос подружница и Друштва регулише 
се посебним Правилником који доноси Управа.

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА

Члан 8.

Рад Друштва је јаван.
Јавност рада и начин обавештавања јавности о том раду обезбеђује 

се објављивањем плана и програма рада Друштва, годишњих обрачуна и 
извештаја о активностима на скупштинама Друштва.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јав-
ности о раду и активностима удружења, непосредно, у електронској или 
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штампаној форми, путем интерних публикација, односно путем саоп-
штења за јавност, или на неки други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Друштва подносе се 
члановима на седници Скупштине.

УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА И ПРЕСТАНКА 
ЧЛАНСТВА

Члан 9.

Чланови Друштва су редовни и почасни. 
Чланови Друштва могу бити: научни радници из области српског 

језика и књижевности, наставници тих предмета у свим врстама школа, 
сва лица која се баве науком о језику и књижевности и њиховом наставом, 
као и грађани који се интересују за унапређивање језичке и књижевне 
културе. 

Почасни чланови Друштва могу бити заслужни наши и страни 
држављани, првенствено они који су допринели развитку српског језика 
и књижевности. 

Изузетно, малолетно лице са навршених 14 година живота може 
се учланити у Друштво уз прилагање оверене изјаве његовог законског 
заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 10.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина, на писмено обра-
зложен предлог три члана, и о томе без одлагања обавештава подносиоца 
пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. 
За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског за-
ступника.

Чланство у Друштву може престати због дуже неактивности члана, 
непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Друштва.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени 
предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити изјашњавање о разлозима због којих је 
поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у 
Друштву.
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Члан 11.

Чланови Друштва имају једнака права и обавезе. 
Члан Друштва има право да: 
• равноправно са другим члановима учествује у остваривању 

циљева и задатака Друштва;
• преко својих представника учествује у одлучивању на Скуп-

штини, као и другим органима Друштва;
• бира и буде биран у органе и радна тела Друштва; 
• благовремено и потпуно буде информисан о активностима 

Друштва и његових органа; 
• да даје предлоге, мишљења и примедбе на рад органа и радних 

тела Друштва.

Члан Друштва је дужан да:
• активно доприноси остваривању циљева Друштва;
• учествује, у складу с интересовањем, у активностима Друштва;
• плаћа чланарину;
• обавља друге послове које му повери Управни одбор Друштва.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 12.

Органи Друштва су Скупштина, Управни одбор (у даљем тексту: 
Управа), Извршни одбор и Надзорни одбор. 

Функцију заступника Друштва врше председник Друштва, који је 
уједно и председник Управе, као и заменик председника Друштва. Заступ-
ници Друштва региструју се у складу са законом.

Члан 13.

Скупштина је највиши орган Друштва. 
Скупштина:
1) доноси план и програм рада Друштва, утврђује основне смер-

нице рада Друштва;
2) усваја оснивачки акт и Статут, као и њихове измене и допуне;
3) усваја друге опште акте Друштва;
4) бира и разрешава чланове Управног, Извршног и Надзорног 

одбора;
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај о раду 

Управног и Надзорног одбора, који се упућују Савезу;
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6) разматра и усваја финансијски план и годишњи финансијски 
извештај;

7) одлучује о статусним променама и престанку рада Друштва;
8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и 

иностранству и бира своје представнике у њима;
9) бира почасне чланове Друштва.

Скупштину чине сви чланови Друштва који се делегирају за свако 
заседање из реда подружница, као и целокупни састав Извршног одбора, 
Управног одбора, Надзорног одбора, ширег састава Управе и сви почасни 
чланови Друштва. 

Скупштина се редовно састаје најмање једном годишње, трећег дана 
Републичког зимског семинара за наставнике српског језика и књижев-
ности, на Филолошком факултету у Београду.

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени 
захтев Управног одбора, Надзорног одбора, као и на иницијативу нај-
мање једне трећине чланова Скупштине и на њој се решава само о оним 
питањима ради којих је сазвана.

Захтев из претходног става се подноси Управном одбору у писменом 
облику и у њему се морају навести и образложити питања чије се разма-
трање предлаже.

Председник Управног одбора је дужан да најкасније осам дана пре 
одржавања ванредне Скупштине обавести чланове Друштва о њеном сази-
вању и дневном реду, а ванредна Скупштина се мора одржати најкасније у 
року од 30 дана од дана подношења захтева за њено сазивање. Председник 
Друштва, Надзорни одбор и уредници редакција подносе Скупштини 
писмене извештаје на крају мандатног периода.

Скупштина разматра и оцењује рад својих органа.
Седницу Скупштине сазива Управни одбор и писменим/електрон-

ским путем обавештава чланове о месту и времену одржавања седнице и 
предлогу дневног реда.

Седницом председава председник или заменик председника Управног 
одбора или други члан Управног одбора, које одреди председник Управног 
одбора, до избора Радног председништва за то заседање.

Радно председништво од пет чланова бира се јавним гласањем при-
сутних чланова Скупштине.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна по-
ловина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова, осим ако 
посебним законом или овим Статутом није предвиђена квалификована 
већина.
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За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама 
и престанку рада Друштва неопходна је двотрећинска већина гласова 
присутник чланова. 

Скупштина може донети пословник о свом раду.

Члан 14.

Управни одбор, односно Управа је извршни орган Друштва који 
се стара о спровођењу циљева Друштва утврђених овим Статутом, из-
вршава одлуке Скупштинеи учествује у организацији научних састанака 
Друштва. 

Управа посебно:
1) руководи радом Друштва између две седнице Скупштине и 

доноси одлуке ради остваривања циљева Друштва;
2) организује редовно обављање делатности Друштва;
3) поверава посебне послове појединим члановима;
4) доноси финансијске одлуке;
5) оснива радна тела, која имају функцију и саветодавних, техничких 

и стручних служби и именује чланове и координаторе тих тела, 
чији мандат не може бити дужи од трајања мандата Управног 
одбора;

6) доноси пословник о раду Управног одбора;
7) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, 

сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова 
Скупштине и припрема предлог измена и допуна, који подноси 
Скупштини на усвајање;

8) одлучује о покретању поступка за накнаду штете причињену 
Друштву одлукама чланова органа Друштва, у складу са Законом 
и, по потреби, одређује посебног заступника за тај поступак;

9) бира комисије за спровођење такмичења, фестивала који реа-
лизују програм рада;

10) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим 
Статутом, овлашћени други органи Друштва.

Управа има 19 чланова.
Управа пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина 

чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
Мандат чланова Управе траје две године и могу се поново бирати на 

исту функцију.
Председник Друштва је истовремено и председник Управе.
Листу кандидата за чланове Управе сачињава Кандидациона коми-

сија, именована од стране Скупштине.
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За чланове Управе изабрани су кандидати који су добили највећи 
број гласова присутних чланова – делегата Скупштине.

Управа може донети пословник о свом раду.

Члан 15.

Председник Управе сазива седнице Управе и руководи његовим 
радом.

У одсуству председника, седнице сазива и радом Управе руководи 
заменик председника. У одсуству председника и заменика председни-
ка, седнице сазива и радом Управе руководи један од потпредседника 
Друштва.

Члан 16.

Скупштина бира Извршни одбор у чији састав улазе: председник, 
заменик председника, три потпредседника, секретар и заменик секретара 
Друштва.

Извршни одбор непосредно руководи радом свих облика деловања 
Друштва и управља имовином Друштва.

Извршни одбор:
1) доноси планове и правилнике којима се ближе регулише рад 

Друштва;
2) предлаже мере и подноси предлоге за реализовање активности 

у надлежности Скупштине и Управног одбора;
3) врши избор радника за обављање стручних и административних 

послова;
4) врши и друге послове који проистичу из закона и овог Статута.

Председник Друштва:
1) представља и заступа Друштво;
2) одговара за законитост рада Друштва;
3) организује редовно обављање делатности Друштва;
4) спроводи и потписује одлуке и друга акта које доноси Управа;
5) брине о извршавању програма, планова, одлука и закључака 

Скупштине и Управе и финансијски је налогодавац за извршење 
финансијског плана;

6) стара се о остваривању циљева Друштва и права и обавеза чла-
нова Друштва и предузима потребне мере;

7) подноси Скупштини годишње, а по потреби и периодичне из-
вештаје о свом и раду Управе и Друштва;

8) брине се о вођењу прописаних евиденција и пословних књига;
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9) одобрава службена путовања у иностранству;
10) поверава посебне послове појединим члановима;
11) одлучује о правима и обавезама запослених у Друштву;
12) обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим 

актима Друштва.

Потпредседници Друштва:
1) спроводе одлуке, закључке и препоруке Скупштине и Управног 

одбора;
2) координирају свим такмичењима Друштва;
3) организују издавачку делатност;
4) обављају дужности из тачака 5), 6) и 7) претходног става овог 

члана.

Секретар и заменик секретара Друштва:
1) баве се организационим пословима и питањима за потребе 

Друштва;
2) координирају рад подружница.

Члан 17.

За посебне резултате постигнуте у остваривању циљева и задатака 
Друштва, Друштво похваљује и награђује своје чланове, а за изузетан 
допринос и афирмацију Друштва додељује Повељу. Предлог подноси 
Управни одбор или комисија која се у ту сврху формира.

НАЧИН СТИЦАЊА СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА И 
РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА

Члан 18.

Друштво прибавља средства од:
■ чланарине својих чланова, чију висину за сваку календарску 

годину утврђује Скупштина;
■ добровољних прилога;
■ донација и поклона (у новцу и натури);
■ спонзорства;
■ финансијских субвенција;
■ наследства и легата,
■ камата на улоге,
■ закупнине,
■ на други законит начин.
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Друштво може прибављати средства и од котизације за семинаре, 
скупове, конгресе и друге облике својих активности утврђених овим 
Статутом.

Друштво води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје и 
подлеже вршењу ревизије финансијских извештаја, ако је то утврђено 
прописима о рачуноводству и ревизији.

Друштво, према потреби, издаје зборнике са одржаних скупова и 
конференција, периодичне публикације и повремене стручне публикације 
за стручно усавршавање својих чланова, као и билтене и информаторе о 
појединим активностима Друштва.

Главне и одговорне уреднике часописа, едиција и редакција бира 
Управни одбор. 

Извештај о раду редакција саставни су део извештаја о раду Друштва 
у целини и подносе се Скупштини.

Члан 19.

Друштво прибавља средства и обављањем претежне привредне де-
латности:

85 60 Помоћне образовне делатности
Друштво се у складу са законом бави и издавањем књига, часописа и 

другом издавачком делатношћу, осталим образовањем, уметничким ства-
ралаштвом, истраживањем и развојем у друштвеним и хуманистичким 
наукама, те подстиче бављење културним активностима. 

Друштво набројане активности обавља у смањеном обиму у складу 
са Законом о удружењима без циља стицања добити.

Друштво може обављати и друге делатности укључујући и спољно-
трговинску делатност у складу са законом.

Друштво ће с обављањем претежне привредне делатности отпочети 
по извршеном упису у Регистар привредних субјеката.

Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити 
искључиво за остваривање циљева Друштва, укључујући и трошкове 
редовног рада Друштва и сопствено учешће у финансирању одређених 
пројеката.

Друштво нема ни једно стално запослено лице и већина послова 
обавља се на добровољној основи, волонтерски. За потребе обављања 
одређених послова у Друштву, Друштво може, у складу са законом, за-
кључити одговарајући уговор о обављању конкретних послова.

Друштво може имати покретну и непокретну имовину.
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ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА

Члан 20.

Друштво престаје с радом одлуком Скупштине Друштва, када пре-
стану услови за остваривање циљева Друштва, као и у другим случајевима 
предвиђеним законом.

ПОСТУПАЊЕ С ИМОВИНОМ ДРУШТВА  
У СЛУЧАЈУ ЊЕГОВОГ ПРЕСТАНКА

Члан 21.

У случају престанка рада Друштва, преостала имовина предаје се 
Филолошком факултету у Београду, Одсеку за српски језик и Одсеку за 
српску књижевност као институцији која има исти циљ као и Друштво, 
уколико Скупштина не одлучи да прималац његове имовине буде неко 
друго домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања 
истих или сличних циљева. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Овлашћује се Управни одбор да према потреби донесе пословнике 
којима ћесе ближе уредити функционисање појединих органа (осим Скуп-
штине) и радних тела Друштва.

Члан 23.

На сва питања која нису регулисана статутом непосредно ће се при-
мењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 24.

Овај Статут усвојен је на Скупштини Друштва за српски језик 
и књижевност Србије, одржаној 30. 06. 2016. године, којим даном и 
ступа на снагу.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Друштва 
за српски језик и књижевност Србије, донет на Скупштини Друштва 
13. 02. 2016. године.
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Овлашћује се председник Друштва да сачини пречишћени текст 
Статута и региструје га код Агенције за привредне регистре, у складу 
с одредбама закона о регистрацији. 

ОРГАНИ ДРУШТВА – СТРУКТУРА

Ужи састав (оперативни део Управе):
• председник: Зона Мркаљ, Филолошки факултет Универзитета 

у Београду
• заменик председника: Ана Батас, Филолошки факултет Универ-

зитета у Београду
• потпредседници: Вељко Брборић, Филолошки факултет Уни-

верзитета у Београду
 Бошко Сувајџић, Филолошки факултет Универзитета у Београду
 Александар Милановић, Филолошки факултет Универзитета у 

Београду
 Зорица Несторовић, Филолошки факултет Универзитета у 

Београду
• секретар: Босиљка Милић, дугогодишњи члан Друштва у пен-

зији
• заменик секретара: Мина Ђурић, Филолошки факултет Универ-

зитета у Београду
• технички секретари: 
 Милан Крсмановић, Филолошки факултет Универзитета у 

Београду
 Валентина Тасић, Филолошки факултет Универзитета у Београду
 Марија Запутил, Пожаревачка гимназија, Пожаревац

Управа:
1. Љубомир Поповић, Филолошки факултет Универзитета у Београду
2. Душан Иванић, Филолошки факултет Универзитета у Београду
3. Милорад Дешић, Филолошки факултет Универзитета у Београду
4. Милан Стакић, Филолошки факултет Универзитета у Београду
5. Љиљана Бајић, Филолошки факултет Универзитета у Београду
6. Милка Андрић, Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја
7. Душка Кликовац, Филолошки факултет Универзитета у Београду
8. Оливера Радуловић, Филозофски факултет, Нови Сад
9. Весна Ломпар, Филолошки факултет Универзитета у Београду
10. Славко Петаковић, Филолошки факултет Универзитета у Бео- 

граду
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11. Марина Јањић, Филозофски факултет, Ниш
12. Милан Алексић, Филолошки факултет Универзитета у Београду
13. Велиша Јоксимовић, Министарство просвете, науке и технолош-

ког развоја, Пожаревац
14. Милорад Дашић, IX гимназија, Београд
15. Валентина Питулић, Филозофски факултет, Косовска Митро-

вица
16. Душица Мињовић, ОШ „Младост”, Нови Београд
17. Јасмина Пивнички, Гимназија „Јован Јовановић Змај”, Нови Сад
18. Златко Грушановић, Завод за унапређивање образовања и вас-

питања, Београд
19. Душко Бабић, Филолошка гимназија, Београд

Почасни чланови Управе:
1. Љубица Ненезић, пензионер, Крушевац
2. Надежда Милошевић, пензионер, Београд

Шири састав Управе:
1. Вукосава Живковић, Земунска гимназија, Земун
2. Мирјана Грдинић, Гимназија „Јован Јовановић Змај”, Нови Сад
3. Наташа Станковић Шошо, Филолошки факултет Универзитета 

у Београду
4. Весна Муратовић, Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја
5. Јасмина Станковић, ОШ „Ћирило и Методије”, Београд
6. Миљана Кравић, ОШ „Иво Андрић”, Радинац
7. Мирјана Стакић Савковић, Филолошка гимназија, Београд
8. Јадранка Милошевић, Завод за унапређивање образовања и 

васпитања, Београд
9. Марија Миљковић, Филозофски факултет, Косовска Митровица

Стални чланови организационих одбора такмичења
1. Пера Трифковић, пензионер, бивши директор ОШ „Вук Ка-

раџић”, Тршић
2. Александар Поповић, директор Вукове спомен школе, Тршић
3. Радован Ковачевић, директор Карловачке гимназије, Сремски 

Карловци
4. Славица Шокица, Филолошка гимназија, Сремски Карловци

Председници подружница: 
Београд – Данијела Милићевић
Нови Сад – Оливера Ћурчић
Ниш – Светлана Медар
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Краљево (Рашки округ) – Ана Милуновић
Ваљево (Колубарски округ) – Маријана Неговановић Обрадовић
Сомбор – Лидија Неранџић Чанда
Прокупље – Милка Тошић
Шабац – Миле Радовановић
Крагујевац – Данијела Ралетић 
Косовска Митровица – Марија Миљковић
Расински округ (Крушевац) – Душица Добродолац
Подунавски округ (Смедерево) – Људмила Вуковић
Јабланички округ (Лесковац) – Душан Благојевић
Браничевски округ (Пожаревац) – Славица Јовановић
Моравички округ – Оливера Крупеж
Подружница „Сава Мркаљ”, Суботица – Миланка Станкић

Извршни одбор:
1. Зона Мркаљ
2. Ана Батас
3. Вељко Брборић
4. Бошко Сувајџић
5. Александар Милановић
6. Босиљка Милић
7. Мина Ђурић

Надзорни одбор:
1. Злата Златановић – председник
2. Верица Ракоњац Павловић – члан
3. Бранка Максимовић – члан
4. Јагода Жунић – члан
5. Бранка Јакшић Провчи – члан

Делегати у Савезу славистичких друштава:
1. Бошко Сувајџић
2. Рајна Драгићевић
3. Вељко Брборић
4. Зона Мркаљ
5. Александар Милановић
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ЗАПИСНИЦИ О РАДУ ДРУШТВА ТОКОМ 
2018  ГОДИНЕ

ЗАПИСНИК СА ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ 
ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ 
(ОДРЖАНЕ 10  ФЕБРУАРА 2018  ГОДИНЕ, У САЛИ 33, НА 

ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ)

Присутни: Зона Мркаљ, Александар Милановић, Зорица Несторовић, 
Вељко Брборић, Бошко Сувајџић, Босиљка Милић, Весна Ломпар, Љубо-
мир Поповић, Милан Стакић, Валентина Питулић, Славко Петаковић, 
Милан Алексић, Весна Муратовић, Душица Мињовић, Јасмина Станковић, 
Надежда Милошевић, Злата Златановић, Душка Кликовац, Бранка Макси-
мовић, Милорад Дашић, Мaрија Запутил, Вукосава Живковић, Славица 
Јовановић, Маја Бекић Војводић, Милена Милисављевић, Маријана Не-
говановић Обрадовић, Марија Димитријевић, Људмила Вуковић, Лидија 
Неранџић Чанда, Миланка Станкић, Јасмина Пивнички, Мирјана Грдинић, 
Оливера Ћурчић, Славица Шокица, Душан Благојевић, Биљана Ђорђевић, 
Снежана Обрадовић, Сузана Јовановић, Ана Милуновић, Марина Панић, 
Миљана Кравић, Оливера Крупеж, Надежда Пурић Јовановић, Ивана Ла-
заревић, Миле Радовановић, Милка Тошић, Душица Добродолац, Зорица 
Дамњановић, Милан Крсмановић, Драган Дујовић, Мина Ђурић.

Зона Мркаљ, председница Друштва за српски језик и књижевност 
Србије, потврдом о присутним делегатима констатује да постоји кворум за 
нормалан рад Скупштине. Поздрављајући присутне, председница отвара 
Скупштину. Предлаже се следећи Дневни ред:

1. Конституисање Скупштине и избор радног председништва;
2. Избор записничара и оверача записника;
3. Избор Кандидационе комисије;
4. Извештај о раду Управе Друштва, Надзорног одбора и уред-

ника издања Друштва у периоду од 13  фебруара 2016  до 10  
фебруара 2018  године;

5. О раду подружница;
6. Избор органа Друштва.

Констатује се да је Дневни ред једногласно прихваћен.
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1. Конституисање Скупштине и избор радног председништва: 
Након конституисања Скупштине предложено је следеће радно 

председништво од 5 чланова:
1. Вељко Брборић, председавајући;
2. Бошко Сувајџић;
3. Љубомир Поповић;
4. Весна Ломпар;
5. Босиљка Милић.

Предлог за радно председништво је једногласно усвојен. Вођење 
Скупштине преузима радно председништво на челу са Вељком Брборићем 
као председавајућим. 

2. Избор записничара и оверача записника: 
За записничара је предложена Мина Ђурић, за овераче Записника 

Славко Петаковић, Јасмина Станковић и Вукосава Живковић. 
Предлог је једногласно усвојен. 

3. Избор Кандидационе комисије: 
Радно председништво је за чланове Кандидационе комисије пред-

ложило Бранку Максимовић као председавајућу, Душицу Добродолац и 
Оливеру Ћурчић. 

Предлог је једногласно усвојен. 

4. Извештај о раду Управе Друштва, Надзорног одбора и уред-
ника издања Друштва у периоду од 13  фебруара 2016  до 10  
фебруара 2018  године:

а) Извештај председника Друштва за протекли изборни период: 
Зона Мркаљ подсећа да се дужи извештаји о раду Управе Друштва и 

подружница налазе објављени у Летопису (детаљни подаци о семинарима, 
пројектима, сарадњи са министарствима), те да ће се у наредним трену-
цима осврнути на оно што у Летопису није представљено. Констатује да 
је била добра организација и овогодишњег Семинара, на чему захваљује 
свима који су у раду учествовали. Захвалност упућује и представницима 
подружница, који су својим радом допринели многим темама. Подсећа да 
ће, према једној од одлука са Скупштине Друштва, бити оформљена Коми-
сија, у саставу Злата Златановић, Бранка Максимовић и Верица Ракоњац 
Павловић, која ће непосредно сарађивати са подружницама, обилазити 
их и помагати у решавању конкретних проблема. Осим подружнице у 
Врњачкој Бањи, која се оформила, сада је своје оснивање најавила и под-
ружница Златиборског округа – званичан захтев је стигао од колеге Петра 
Матовића. Кроз анализу такмичења, председница запажа да је ове године 
стигао мањи број писмених задатака на Републичко такмичење за најбољи 
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други писмени задатак, те сматра да би требало више популарисати ово 
такмичење, посебно што награда ослобађа од пријемног испита на фа-
култетима где се књижевност полаже. Велики број часописа пристигао на 
такмичење увек охрабрује, па се очекује и да ће се досадашњи проблеми 
око потписивања диплома, финансирања, заступљености у календару Ми-
нистарства ускоро решити. Већ је уочено извесно поклапање такмичења 
(општинског из српског језика и окружног из географије), па се чланови 
Друштва надају да ће и остала друштва имати разумевања и ускладити се 
према нашем предмету. Без обзира на коментаре у вези са бројем награђе-
них на такмичењима из језика и књижевности, анализе показују изузетне 
уједначености, нпр. седми разред на Републичком нивоу – 47 награђених 
из књижевности и 48 из језика, или у четвртом разреду на Републичком 
нивоу – 18 награђених из књижевности, 19 из језика. Од следећих књи-
га за штампање најављују се тестови, чија продаја и доприноси буџету. 
Председница подсећа да сада на све бруто исплате иде 47% пореза, док се 
за сваки појединачан посао саставља засебан уговор, што умногоме ком-
пликује задужења. Предлог председнице је да се у ужем саставу Управе 
Друштва направи подела посла и договор ко ће управљати којим сегмен-
том. Посебно се у протеклом периоду истиче сарадња са Министарством 
културе у оквиру пројекта Негујмо српски језик. Председница закључује 
свој извештај, са надом да ће наредни период протећи више у питањима 
струке, а мање око решавања техничких проблема и организације, међу 
којима је и писање великог броја извештаја.

После извештаја председнице Друштва, Вељко Брборић констатује 
да се вредност Друштва уочава у његовом трајању, честита на добром 
завршетку сложених послова и отвара дискусију.

Драган Дујовић из Чачка изнео је предлог да се надлежност за ре-
цитаторско такмичење уместо Савезу аматера додели Друштву за српски 
језик и књижевност Србије, што ће умногоме мотивисати велика залагања 
наставника. Указује на неједноставне околности организације долазака 
на Семинар, чији је редован посетилац, захваљује што су чланови Управе 
долазили у Чачак и моли да се сви технички недостаци на уверењима што 
пре уклоне. 

Вељко Брборић захваљује и подсећа да Министарство одређује ко је 
надлежан за такмичења, али је сагласан да рецитаторско такмичење више 
припада нама. Обећава да ће се сви технички пропусти исправити, а ако 
се неки догодио, разлог је велики број пријављених.

Душан Благојевић из подружнице Јабланичког округа замера читања 
на предавањима и радионицама, сматрајући да није иновативан начин 
за унапређивање наставе. Мисли да треба да буде више методичких 
радионица. Предлаже да се на нивоу подружница оформе тимови који 
би понудили идеје за реформу наставних садржаја. Упућује примедбе 
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на ажурност одговора на жалбе у вези са такмичењима. Предлаже да се 
подружнице више ангажују на Семинару, пошто подружница Јабланичког 
округа организује и сва такмичења, па и рецитаторско.

Вељко Брборић подсећа колико је пута властитим организационим 
снагама отишао са колегама у Лесковац, као и на време када је та под-
ружница била на врхунцу како организаторски, тако и по успесима на 
такмичењима, али да је у међувремену из те подружнице било и не толи-
ко добронамерних поступака. Извињава се ако на примедбе није стигао 
одговор, а потврђује да ниједна пријава из Јабланичког округа није била 
одбијена. 

Милан Стакић каже да је одговорено на питања која су уредно пос-
лата, извињава се ако је неким случајем нешто промакло, јер то није била 
намера, а посебно не разлог да нека подружница бојкотује такмичење. 

Душица Мињовић констатује да је неукусно да се чланови подру-
жница оглашавају на друштвеним мрежама тоном који није примерен 
струци.

Бошко Сувајџић подсећа да је ове године Међународни конгрес сла-
виста у Београду, да Друштво има ту велику улогу. У наредном периоду 
ће се тражити начин да се у рад Конгреса укључе и наши наставници као 
слушаоци. Припрема се и Зборник радова посвећен проф. др Слободану 
Ж. Марковићу. Честита Зони Мркаљ на свему што је урађено, а свесни 
су сви колико је ту и невидљивог и несагледивог дела посла у свеукупној 
организацији. Посебно је важно што се у рад Семинара укључују и пред-
ставници ЗУОВ-а и Министарства.

Вељко Брборић захваљује на свим добронамерним коментарима и 
замеркама.

Зона Мркаљ наглашава да је молба да наставници шаљу задатке за 
Књижевну олимпијаду нешто што ће и резултатом заживети и да верује 
да ће по моделу, концепцији или некој новој идеји примери бити драгоце-
ни за састављање тестова. Методичке радионице ће, свакако, бити више 
заступљене на Семинару, а сматра да читање при излагањима не мора да 
угрози квалитет предавања, а може да буде економичније због времена. Ју-
биларни семинар је прилика да се све још више усаврши, а међу променама 
се размишља и о томе да се можда смањи пленум, а повећају радионице. 

Пошто се приступило гласању, константовано је да је извештај јед-
ногласно прихваћен.

б) Извештај председника Надзорног одбора – финансијски из-
вештај: 

Увидом у Извештај о финансијском пословању Друштва за српски 
језик и књижевност Србије у периоду од 1. јануара 2017. године до 31. 
децембра 2017. године Злата Златановић констатује да је стање на рачуну 
1. 1. 2017. године било 288.064,12 динара, стање на рачуну подружнице 
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Смедерево 1.914,20, а стање на рачуну подружнице Краљево 127.672,91 
динар (укупно 417.651,23 динара); да су укупни приходи у 2017. години: 
10.448.007,15 динара, укупни расходи: 10.818.067,70 динара, те да је 31. 12. 
2017. године на рачуну било 47.590,68 динара, и то Београд 35.695,48 дина-
ра, Смедерево 1.087,20 динара и рачун трезора 10.808,00 динара. Краљево 
је пренело средства (115.804,06 динара) на њихов нови рачун. Извештај је 
саставила Снежана Милутиновић.

Вељко Брборић подсећа да сваког фебруара Друштво подноси завр-
шни рачун, а Семинар је био успешан захваљујући свим присутним. 

5. Из рада подружница: 
Извештаји подружница који су послати на време штампани су у 

Летопису, извештаји који су закаснили биће штампани неком другом 
приликом. 

Јасмина Станковић обавештава присутне да је 17. јануара 2018. годи-
не одржана Скупштина подружнице у Београду, где су предложени нови 
чланови Управе: Данијела Милићевић, председник, Марина Стојановић, 
потпредседник задужен за основне школе, Снежана Обрадовић, потпред-
седник задужен за средње школе, Душица Мињовић, координатор такми-
чења из књижевности за основну школу, Бојана Симоновић, координатор 
такмичења из језика за основну школи, Љубиша Суботић, координатор 
такмичења из књижевности средњих школа, Јелена Матић, координатор 
такмичења из језика за средње школе. Јасмина Станковић, као досадашњи 
председник Београдске подружнице, изражава своју захвалност Друштву 
и понос што су се такмичења у Београду последњих година беспрекорно 
спроводила. 

Душан Благојевић из подружнице Јабланичког округа обавештава да 
ће њихова подружница у будућности спроводити Такмичење школских 
сцена Србије, те позива да се чланови Друштва придруже у подршци. 
Захваљује се Зони Мркаљ за све видове досадашње сарадње.

Миланка Станкић, подружница „Сава Мркаљ” из Суботице, обаве-
штава да је из Чикага стигло интересовање да се подружница укључи у 
обележавање имена и дела Саве Мркаља, те да подружница позива чланове 
Управе Друштва да се прикључе. 

Душица Добродолац из подружнице Расинског округа захваљује на 
сарадњи, а, између осталог, подсећа на успех скупа посвећеног Добрици 
Ћосићу, на коме су учествовали и представници Друштва.

Миљана Кравић из подружнице Подунавског округа упућује позив 
другим подружницама за снажнију узајамну сарадњу.

Сви извештаји су усвојени и једногласно је одобрен рад Друштва 
и његових подружница у протеклом изборном периоду, са предлозима 
да се комуникација међу подружницама још више оснажи. Скупшти-
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на једногласно формално разрешава стару и приступа избору нове 
Управе.

6. Избор органа Друштва: 
Кандидациона комисија на челу са Бранком Максимовић изнела је 

предлоге за чланове ужег састава Управе (оперативног дела Управе Друшт-
ва), за Управу, почасне чланове Управе, шири састав Управе, Надзорни од-
бор и делегате у Савезу славистичких друштава за наредне две године: 

Ужи састав (оперативни део Управе):
• председник: Зона Мркаљ, Филолошки факултет Универзитета 

у Београду
• заменик председника: Ана Батас, Филолошки факултет Универ-

зитета у Београду
• потпредседници: Вељко Брборић, Филолошки факултет Уни-

верзитета у Београду
 Бошко Сувајџић, Филолошки факултет Универзитета у Београду
 Александар Милановић, Филолошки факултет Универзитета у 

Београду
 Зорица Несторовић, Филолошки факултет Универзитета у 

Београду
• секретар: Босиљка Милић, дугогодишњи члан Друштва у пен-

зији
• заменик секретара: Мина Ђурић, Филолошки факултет Универ-

зитета у Београду
• технички секретари: 
 Милан Крсмановић, Филолошки факултет Универзитета у 

Београду
 Валентина Тасић, Филолошки факултет Универзитета у Београду
 Марија Запутил, Пожаревачка гимназија, Пожаревац

Управа:
1. Љубомир Поповић, Филолошки факултет Универзитета у Београду
2. Душан Иванић, Филолошки факултет Универзитета у Београду
3. Милорад Дешић, Филолошки факултет Универзитета у Београду
4. Милан Стакић, Филолошки факултет Универзитета у Београду
5. Љиљана Бајић, Филолошки факултет Универзитета у Београду
6. Милка Андрић, Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја
7. Душка Кликовац, Филолошки факултет Универзитета у Београду
8. Оливера Радуловић, Филозофски факултет, Нови Сад
9. Весна Ломпар, Филолошки факултет Универзитета у Београду
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10. Славко Петаковић, Филолошки факултет Универзитета у Бео- 
граду

11. Марина Јањић, Филозофски факултет, Ниш
12. Милан Алексић, Филолошки факултет Универзитета у Београду
13. Велиша Јоксимовић, Министарство просвете, науке и технолош-

ког развоја, Пожаревац
14. Милорад Дашић, IX гимназија, Београд
15. Валентина Питулић, Филозофски факултет, Косовска Митро-

вица
16. Душица Мињовић, ОШ „Младост”, Нови Београд
17. Јасмина Пивнички, Гимназија „Јован Јовановић Змај”, Нови Сад
18. Златко Грушановић, Завод за унапређивање образовања и вас-

питања, Београд
19. Душко Бабић, Филолошка гимназија, Београд

Почасни чланови Управе:
1. Љубица Ненезић, пензионер, Крушевац
2. Надежда Милошевић, пензионер, Београд

Шири састав Управе:
1. Вукосава Живковић, Земунска гимназија, Земун
2. Мирјана Грдинић, Гимназија „Јован Јовановић Змај”, Нови Сад
3. Наташа Станковић Шошо, Филолошки факултет Универзитета 

у Београду
4. Весна Муратовић, Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја
5. Јасмина Станковић, ОШ „Ћирило и Методије”, Београд
6. Миљана Кравић, ОШ „Иво Андрић”, Радинац
7. Мирјана Стакић Савковић, Филолошка гимназија, Београд
8. Јадранка Милошевић, Завод за унапређивање образовања и 

васпитања, Београд
9. Марија Миљковић, Филозофски факултет, Косовска Митровица

Стални чланови организационих одбора такмичења
1. Пера Трифковић, пензионер, бивши директор ОШ „Вук Ка-

раџић”, Тршић
2. Александар Поповић, директор Вукове спомен школе, Тршић
3. Радован Ковачевић, директор Карловачке гимназије, Сремски 

Карловци
4. Славица Шокица, Филолошка гимназија, Сремски Карловци

Председници подружница: 
Београд – Данијела Милићевић
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Нови Сад – Оливера Ћурчић
Ниш – Светлана Медар
Краљево (Рашки округ) – Ана Милуновић
Ваљево (Колубарски округ) – Маријана Неговановић Обрадовић
Сомбор – Лидија Неранџић Чанда
Прокупље – Милка Тошић
Шабац – Миле Радовановић
Крагујевац – Данијела Ралетић 
Косовска Митровица – Марија Миљковић
Расински округ (Крушевац) – Душица Добродолац
Подунавски округ (Смедерево) – Људмила Вуковић
Јабланички округ (Лесковац) – Душан Благојевић
Браничевски округ (Пожаревац) – Славица Јовановић
Моравички округ – Оливера Крупеж
Подружница „Сава Мркаљ”, Суботица – Миланка Станкић

Извршни одбор:
1. Зона Мркаљ
2. Ана Батас
3. Вељко Брборић
4. Бошко Сувајџић
5. Александар Милановић
6. Босиљка Милић
7. Мина Ђурић

Надзорни одбор:
1. Злата Златановић – председник
2. Верица Ракоњац Павловић – члан
3. Бранка Максимовић – члан
4. Јагода Жунић – члан
5. Бранка Јакшић Провчи – члан

Делегати у Савезу славистичких друштава:
1. Бошко Сувајџић
2. Рајна Драгићевић
3. Вељко Брборић
4. Зона Мркаљ
5. Александар Милановић

После усвојеног предлога Александра Милановића да Душко Бабић 
пређе у састав Управе, као и предлога да Славица Шокица буде стални 
члан организационих одбора такмичења, а да се дода име новог директора 
школе у Тршићу, једногласно је усвојен предлог Кандидационе комисије. 
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Вељко Брборић закључује одлуку о избору за следећи двогодишњи пери-
од и честита изабранима. Зона Мркаљ захваљује на избору и указаном 
поверењу. 

Скупштина је овим закључила рад.

У Београду,
20. 02. 2018.

Мина Ђурић, записничар
Славко Петаковић, Јасмина Станковић, 
Вукосава Живковић, оверачи записника
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ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ УПРАВЕ 
ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ 

(ОДРЖАНЕ 3  МАЈА 2018  ГОД  У СВЕЧАНОЈ САЛИ ВУКОВЕ 
ЗАДУЖБИНЕ, 12 ч )

Дневни ред:
1. Обавештења (НПС, ауторски уговори, цена штампе, семина-

ри...)
2. Републичка такмичења ученика основних и средњих школа 

Србије
– Шеста „Књижевна олимпијада”
– Двадесет осмо (28) Републичко такмичење из српског језика 

и језичке културе

а) Извештаји ревизионих комисија
б) Организација такмичења

Републичко такмичење Књижевна олимпијада
– у Сремским Карловцима: 
 ОШ 12. маја 2018; средња школа 13. маја 2018.

 Републичко Такмичење из језика и језичке културе 
– у Тршићу: 
 средња школа 26. маја 2018; основна школа 27. маја 2018.

в) Именовање Организационог одбора, централних комисија и 
радних тела за спровођење такмичења (предлог у прилозима)

3. Формирање комисија за састављање нових правилника о так-
мичењима Друштва

4. Најава припрема за 60. јубиларни Републички зимски семинар 
(тражење спонзора)

5. Даља издавачка делатност Друштва 
6. Разно

– Друштво за српски језик и књижевност Србије и Међународни 
скуп слависта

– Потреба за ревизијом документа стандарда за млађе разреде 
ОШ ради усклађивањем са ревидираним документом за ста-
рије разреде (иницијатива Завода за вредновање образовања 
и васитања)

Присутни: Зона Мркаљ, Босиљка Милић, Милан Стакић, Милорад 
Дешић, Александар Милановић, Вељко Брборић, Бошко Сувајџић, Љу-
бомир Поповић, Душка Кликовац, Славко Петаковић, Милан Алексић, 
Душица Мињовић, Злата Златановић, Верица М. Ракоњац Павловић, 
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Бранка Максимовић, Јадранка Милошевић, Јасмина Пивнички, Душко 
Бабић, Радован Ковачевић, Златко Грушановић, Марија Запутил, Миљана 
Кравић, Милан Шиповац, Саша Јефтић.

Зона Мркаљ, председница Друштва за српски језик и књижевност 
Србије, потврдом о присутним члановима Управе Друштва и преношењем 
оправданих извињења одсутних чланова, констатује да постоји кворум 
за нормално одвијање седнице. Поздрављајући присутне, председница 
отвара седницу и предлаже следећи 

Дневни ред:
1. Обавештења (Национални просветни савет, ауторски уговори, 

цена штампе, семинари и др.).
2. Републичка такмичења ученика основних и средњих школа 

Србије:
– VI Књижевна олимпијада (12. и 13. мај, Сремски Карловци)
– XXVIII Републичко такмичење из српског језика и језичке 

културе (26. и 27. мај, Тршић)
а) Извештаји ревизионих комисија
б) Организација такмичења
в) Именовање Организационог одбора, централних комисија 

и радних тела за спровођење такмичења
3. Формирање комисија за састављање нових правилника о так-

мичењима Друштва за српски језик и књижевност Србије.
4. Најава припрема за 60. јубиларни Републички зимски семинар.
5. Даља издавачка делатност Друштва.
6. Разно.

– Друштво за српски језик и књижевност Србије и Међународ-
ни скуп слависта;

– потреба за ревизијом документа образовних стандарда за 
предмет Српски језик у млађим разредима основне школе 
ради усклађивања са ревидираним документом образовних 
стандарда за предмет Српски језик у старијим разредима 
основне школе (иницијатива Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања).

Дневни ред који је предложен једногласно је прихваћен. Зона Мркаљ, 
председница Друштва, најављује следећу седницу крајем јуна и истиче да 
ће се сада највише пажње посветити такмичењима.
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1. Обавештења (Национални просветни савет, ауторски угово-
ри, цена штампе, семинари и др ) 

Председница Друштва обавештава присутне чланове Управе да је 
Јасмина Станковић, дугогодишњи председник Београдске подружнице, 
изабрана као један од чланова Националног просветног савета и да је у 
тој институцији сада представник Друштва за српски језик и књижевност 
Србије.

Председница Друштва обавештава чланове Управе о новинама које 
ће Друштво због нових законских решења морати да испоштује приликом 
организације акредитованих семинара. Потребно је да се са реализаторима 
семинара потписују ауторски уговори (уговори о ауторском делу).

Када је реч о ценама издања Друштва, оне годинама нису мењане, 
па је председница Друштва предложила да се у наредном периоду раз-
мотри предлог о евентуалном повећању цена издања Друштва како би се 
неутралисали губици због повећаних трошкова приликом припреме за 
штампу и штампања.

Завод за унапређивање образовања и васпитања одбио је акреди-
тацију семинара Друштва Ка савременој настави српског језика и књи-
жевности II за наредни трогодишњи период. Из тог разлога председница 
Друштва позвала је колегу Златка Грушановића, директора ЗУОВ-а, да 
присуствује данашњој седници и образложи Управи Друштва појединости 
у вези са одбијањем акредитације семинара.

Према Грушановићевим речима, до одбијања акредитације популар-
ног семинара дошло је првенствено због формалних пропуста приликом 
попуњавања захтева за акредитацију. Замерке се односе на немогућност 
утврђивања повратних информација, односно ефективности семинара 
међу наставницима, учесницима семинара. Златко Грушановић, директор 
ЗУОВ-а, појаснио је да су многи семинари, квалитетни у темама, општим 
и посебним циљевима и начинима обликовања садржаја, остали без ак-
редитације из истог разлога, али да ће се коначна одлука донети након 
предвиђеног рока за жалбе. Такође, директор Завода има дискреционо 
право да донесе коначну одлуку која може бити и супротна одлуци коми-
сија задужених за акредитацију.

У даљој расправи поводом ове тачке дневног реда проф. Љубомир 
Поповић је предложио да Друштво, као и остале установе/институције/
удружења која семинаре акредитују, треба да захтева транспарентност 
– често су широј јавности непознати састави комисија које доносе одлуку 
о акредитацији семинара. Проф. Поповић предложио је директору ЗУОВ-а 
да се осмисли неки облик анкете у којој би учесници семинара написали 
своје предлоге за побољшање, проценили који су садржаји корисни на 
семинарима и друго, што би донекле значило измену постојећих евалу-
ционих упитника на семинарима. 
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Милан Шиповац је констатовао да је семинар Друштва са истом 
документацијом у претходном периоду био одобрен.

Председница Друштва изјавила је да је Друштво у предвиђеном 
року (до 7. маја) послало жалбу на одбијање акредитације семинара Ка 
савременој настави српског језика и књижевности II и да се нада повољ-
ним вестима пре коначне одлука Завода за унапређивање образовања и 
васпитања. Друштво је послало детаљан извештај о досадашњим реали-
зацијама семинара који је свугде у Србији окупљао велики број предмет-
них наставника, како због одлично осмишљених садржаја примењивих 
у наставној праски, тако и због реномираних реализатора семинара, 
предавача на Филолошком факултету у Београду. У извештају Друштва 
наведене су и појединости о културним манифестацијама које су често 
пратиле поменути семинар.

2. Републичка такмичења ученика основних и средњих школа 
Србије школске 2017/2018  године 

Шесто Републичко такмичење из књижевности (Књижевна олимпија-
да) ученика основних и средњих школа, чији су организатори Друштво 
за српски језик и књижевност Србије, Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије и Карловачка гимназија, одржаће 
се 12. и 13. маја 2018. године у Карловачкој гимназији у Сремским Кар-
ловцима. 

Првог дана викенда (субота, 12. мај) такмичиће се ученици основ-
них школа, а другог дана (недеља, 13. мај) такмичиће се ученици средњих 
школа.

Двадесет осмо Републичко такмичење из српског језика и језичке 
културе, чији су организатори Друштво за српски језик и књижевност 
Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије и Вукова задужбина, одржаће се 26. и 27. маја 2018. године у Вуковој 
спомен-школи у Тршићу. 

Првог дана викенда (субота, 26. мај) такмичиће се ученици основних 
школа, а другог дана (недеља, 27. мај) такмичиће се ученици средњих школа.

а) Извештаји ревизионих комисија
Када је реч о Књижевној олимпијади, након спуштања прага пролаз-

ности на окружном нивоу на 17 бодова за ученике осмог и четвртог раз-
реда и прегледа свих тестова од стране Ревизионе комисије, констатовано 
је да је ово такмичење масовно и да окупља велики број ученика. 

На 6. Републичком такмичењу из књижевности учествоваће укупно:
– 414 ученика основних школа (седми разред: 261; осми разред: 153);
– 670 ученика средњих школа (први разред: 171; други разред: 309; 

трећи разред: 136; четврти разред: 54).
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Када је реч о Републичком такмичењу из српског језика и језичке 
културе, још увек се не зна тачан број учесника, јер поједине подружнице 
и школске управе касне са прослеђивањем тестова са окружног нивоа 
такмичења.

У расправи поводом ове тачке дневног реда учествовали су: Зона Мр-
каљ, Александар Милановић, Душка Кликовац, Милорад Дешић, Милан 
Стакић, Вељко Брборић и Душко Бабић. 

Зона Мркаљ, председница Друштва, рекла је да нема увид у поједи-
ности у вези са Такмичењем из српског језика и језичке културе, јер тим 
такмичењем координира Ана Батас, заменик председника Друштва, и 
комисије са Катедре за српски језик са јужнословенским језицима. 

Душка Кликовац је изјавила да су питања у трећем и четвртом ра-
зреду била исте тежине као и претходних година, али да је поражавајући 
податак о броју ученика који су прешли праг пролазности предвиђен 
Правилником о такмичењима (разлози су вероватно слабије генерације 
ученика, њихова недовољна мотивисаност или у завршним разредима 
средње школе припрема за пријемне испите на факултетима).

Било је много приговора за питања у трећем и четвртом разреду, па 
ће се вероватно спустити праг пролазности за те разреде након поновног 
прегледа тестова од стране Ревизионе комисије, али о томе ће одлуку 
накнадно донети Управа Друштва. 

б) Организација такмичења
У даљем току седнице било је речи о сатницама такмичења и на-

прављени су договори о појединостима у вези са организацијом такми-
чења (дежурство по учионицама, начин шифровања тестова, организација 
културних програма као пратећих елемената такмичења, набавка хране и 
освежења за комисије, техничке појединости и др.). 

У расправи су учествовали Зона Мркаљ, Бошко Сувајџић, Вељко Бр-
борић, Босиљка Милић и Радован Ковачевић, в. д. директора Карловачке 
гимназије. Констатовано је да је организација прошлогодишње Књижевне 
олимпијаде била боља него претходних година и да свако од организатора 
такмичења треба да допринесе како би сваки сегмент организације и спро-
вођења овогодишњих републичких такмичења био на високом нивоу.

Председница Друштва говорила је и о смештају чланова републич-
ких комисија – у Сремским Карловцима смештај је организован у хотелу 
„Дунав”, а у Тршићу у конаку „Мишић”. 

За ученике и професоре из Београда биће организован аутобуски 
превоз по повољним ценама (захвалност се дугује Бранки Максимовић 
која је пронашла спонзоре).

На седници је речено и да је у Тршићу почео са радом Образовно-
културни центар „Вук Караџић”, нова установа коју је основала Влада 
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Републике Србије са циљем да постане научно-истраживачка станица, 
пре свега за српски језик, али и за све друштвене и хуманистичке науке. 
ОКЦ „Вук Караџић” располаже са 40 смештајних јединица, са укупно 144 
лежаја, што ће знатно олакшати смештај учесника Републичког такмичења 
из српског језика и језичке културе.

в) Именовање Организационог одбора, централних комисија и 
радних тела за спровођење такмичења

Зона Мркаљ, председница Друштва, прочитала је предлоге за име-
новање задужених за организацију и спровођење оба овогодишња репу-
бличка такмичења (организациони одбори, централне комисије, ревизионе 
комисије, комисије за прегледање тестова, комисије за дешифровање и 
организационе послове, комисије за писање диплома, комисије за проверу 
докумената и сређивање награда). Након тога су сви присутни чланови 
Управе Друштва једногласно подржали предлоге. (Списак задужених у 
прилогу 1 и прилогу 2)

Изражена је захвалност спонзорима републичких такмичења (Ми-
нистарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство кул-
туре и информисања, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 
ИК „Кlett”, ИК „Нови Логос”, ИК „Едука”, „Orpheus”, Нови Сад, „Чигоја 
штампа”, Београд).

Председница Друштва разговарала је са Златком Грушановићем, 
директором ЗУОВ, да Завод за унапређивање образовања и васпитања 
буде један од спонзора Републичког такмичења из књижевности. Такође, 
захвалила се директору ЗУОВа- што је одобрио да Завод буде покровитељ 
штампања нове књиге проф. Душана Иванића.

3. Формирање комисија за састављање нових правилника о так-
мичењима Друштва за српски језик и књижевност Србије 

Како би се усавршили правилници о такмичењима и у њима прециз-
није појасниле одређене појединости које из године у годину изазивају 
недоумице код ученика и наставника или отежавају организацију и спро-
вођење такмичења, на седници је изнет предлог да се формира Комисија 
за састављање нових правилника о такмичењима Друштва за српски језик 
и књижевност Србије. 

У расправи поводом ове тачке дневног реда учествовали су: Зона 
Мркаљ, Вељко Брборић, Љубомир Поповић, Милорад Дешић, Милан Ста-
кић, Александар Милановић, Душка Кликовац, Босиљка Милић, Душица 
Мињовић, Јасмина Пивнички и Миљана Кравић.

Босиљка Милић изјавила је да би требало размислити о усаглашавању 
са такмичењима других стручних друштава, првенствено Друштва мате-
матичара Србије – требало би размислити о новом систему такмичења 
у којем би се такмичари из различитих региона Србије позивали на ре-
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публичка такмичења према проценту успешности (постојала би одређена 
предвиђена квота учесника за сваки регион). Сличног става била је при 
расправи и Душица Мињовић.

С друге стране, проф. Милорад Дешић сматра да треба да постоји, 
када је реч о пролазности на следећи ранг такмичења, исти критеријум 
за ученике из целе Србије како би се испоштовао принцип равноправ-
ности. 

Јасмина Пивнички констатовала је да су правилници о такмичењи-
ма Друштва за српски језик и књижевност Србије веома јасни, али да се, 
нажалост, не примењују на прави начин у свим крајевима Србије (често 
организатори општинских и окружних такмичења занемарују важне сег-
менте правилника приликом организације и спровођења такмичења).

Проф. Љубомир Поповић изнео је конкретне предлоге за будући 
рад новоформиране комисије. Будући да у основи такмичења треба да 
буде унапређивање наставе, а не само провера резултата, проф. Поповић 
сматра да Друштво треба да примењује принципијалан начин за спуштање 
прага пролазности, а не да се примењује само принцип једнакости међу 
разредима, па да се праг спушта када нема довољно пласираних ученика 
из појединих разреда. Проф. Поповић сугерисао је Комисији и да боље 
формулише које све садржаје из претходних разреда ученици морају да 
препознају у такмичарским питањима (често се дешава да професори који 
раде у средњој школи и не знају који се програмски садржаји изучавају у 
основној школи).

Проф. Милорад Дешић констатовао је да је веома тежак рад ревизио-
них комисија. Тешкоћама доприноси и велики број уџбеника на тржишту, 
јер треба детаљно проверити свако терминолошко и друго објашњење које 
се односи на језичке и књижевнотеоријске појмове.

Проф. Вељко Брборић закључио је да такмичења треба да буду афир-
мација најбољих резултата наставе српског језика и књижевности, а да 
су приговори увек личне природе (претерана амбиција родитеља, сујета 
наставника и други разлози). Такмичења Друштва су такмичења која су 
у врху према броју учесника, а Друштво мора првенствено да се стара о 
очувању српског језика.

Проф. Зона Мркаљ закључила је расправу по овој тачки дневног реда 
рекавши да Комисија из сукобљених мишљења по одређеним питањима 
треба да извуче најбоље закључке које ће применити у будућем раду. На 
наредној седници биће још речи о овом питању – можда би само требало 
допунити одређеним појединостима постојеће правилнике и усагласити 
предвиђене садржаје са реформисаним плановима и програмима који 
почињу да се примењују од наредне школске године у петом разреду 
основне школе и првом разреду гимназија. Ипак, без обзира на евентуалне 
промене, увек ће бити незадовољних, јер се не може свима угодити. 
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4. Најава припрема за 60  јубиларни Републички зимски семи-
нар.

Председница Друштва најавила је припреме за јубиларни 60. Репу-
блички зимски семинар који ће се реализовати фебруара 2019. године на 
Филолошком факултету у Београду. Друштво мора на време да потражи 
помоћ различитих спонзора. Припремама ће више пажње бити посвећено 
на наредним седницама Управе Друштва.

5. Даља издавачка делатност Друштва 
Друштво наставља са издавачком делатношћу – Ана Батас, заменик 

председника Друштва, приређује књигу проф. др Љубомира Поповића, 
а ускоро треба да се у продаји појави и књига Душице Потић о Стевану 
Раичковићу и фолклору, под насловом Поетика прикривања.

6. Разно 
Проф. др Бошко Сувајџић, председник Међународног комитета 

слависта, упознао је чланове Управе Друштва са организацијом XVI 
Међународног конгреса слависта који ће се одржати од 20. до 27. августа 
на Филолошком факултету у Београду. 

На Mеђународном конгресу слависта у Београду 2018. године пре-
двиђене су четири секције: 1  језик; 2  књижевност, култура, фолклор; 
3  питања славистике; 4  специјалне теме Конгреса (Двеста година Српског 
рјечника Вука Стефановића Караџића и Вуков значај у славистици; Алек-
сандар Белић у историји славистике; 1918. година и развој словенских 
језика и књижевности и њиховог проучавања).

Након седамдесет година Београд ће поново имати прилику да буде 
домаћин овог светског скупа, најзначајнијег за славистичку науку, постаће 
културни, образовни и просветни центар овог дела Европе, место сабрања 
42 земље чланице МКС, од Аустралије до Јапана. 

Конгрес није отворен за оне који нису учесници, али ће се Друштво 
потрудити да мотивише наставнике да присуствују конференцији у што 
већем броју.

Председница Друштва је на крају седнице упознала чланове Управе са 
молбом Ане Пејић, саветника-координатора за српски језик и књижевност 
у Одељењу за развој образовних стандарда Завода за вредновање квали-
тета образовања и васпитања. Друштво за српски језик и књижевност 
Србије треба да подржи иницијативу за ревизију образовних стандарда 
за ниже разреде основне школе и њихово усклађивање са образовним 
стандардима за више разреде основне школе. 

Образовни стандарди за средњу школу за предмет Српски језик 
урађени су одавно, извршена је ревизија образовних стандарда за крај 
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обавезног основног образовања за наставни предмет Српски језик, али 
још увек се нови нацрти званично не примењују. 

Друштво за српски језик и књижевност Србије написаће Заводу за 
вредновање квалитета образовања и васпитања писмо подршке у вези са 
овом проблематиком.

У Београду,
3. 5. 2018.

Миљана Кравић, записничар
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ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ ДРУШТВА 
ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ 

(Среда, 20  јун 2018  године, просторије МСЦ-а, 12 00 ч )

Дневни ред:
1 Усвајање Записника са претходне седнице Друштва, одржане у 

Вуковој задужбини
2. Обавештења: извештаји о одржаним такмичењима; извештај 

о акредитованим семинарима; писмо подршке Вуковој спомен 
школи у Тршићу; писмо НПС-у; издавачка делатност Друштва

3. Предлог новог ценовника за поједине делатности Друштва
4. Планирање јубиларног 60. Републичког зимског семинара
5. Нови Правилник о такмичењима (динамика доношења новог 

правилника)
6. Предлог за расписивање конкурса за радно место техничког 

секретара Друштва, на одређено време од 18 месеци, 4 сата 
дневно, због проширеног обима посла (износ плате с ПДВ-ом је 
у овом случају мањи него кад се задуженом исплаћује хонорарна 
надокнада, а отворено радно место подразумева и пензионо и 
здравствено осигурање)

7. Извештаји о раду подружница – договор о достављању изве-
штаја до 1. октобра 2018. год.

Ток седнице
Сви присутни једногласно су усвојили записник са претходне седнице 

Друштва која је одржана у Вуковој задужбини.
1. Зона Мркаљ, председница ДСЈКС, известила је присутне да 

су овогодишња такмичења из књижевности и језика била 
успешна на свим нивоима и да је учествовао велики број уче-
ника, наставника и професора. Велики број ученика освојио 
је и награде што говори у прилог жељи ученика да развијају и 
негују љубав према матерњем језику и књижевности. Присут-
ни су обавештени да ће Министарство просвете обезбедити 
материјална средства за следећу школску годину и то: по 80.000 
динара за такмичење литерарних и лингвистичких секција 
и по 210.000 динара за такмичење из књижевности и језика 
и језичке културе за основне школе, док ће за средње школе 
бити издвојено 300.000 динара за такмичење из језика и језичке 
културе и 600.000 динара за такмичење из књижевности. 
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Традиционални семинар Ка савременој настави српског језика и 
књижевности остаје, а у припреми је и семинар Милана Шиповца који 
ће пратити потребе савремене комуникације и усавршавања путем 
електронских медија и Председница Друштва упутила је писмо подршке 
Вуковој спомен школи и свим релевантним установама у земљи о статусу 
изузетости због изузетне важности ове школе за Републичко такмичење 
из језика и језичке културе, као и це да је школа везана за лик и дело Вука 
Стефановића Караџића који је једна од најзначајнијих личности за кул-
туру, језик, књижевност и историју српског народа.

Упућено је и писмо Националном просветном савету о стандардима 
од 5. до 8. разреда зато што је документ усвојен, али још увек није објављен, 
о стандардима за средње школе, новом систему полагања матурских 
испита и стандардима за млађе узрасте који се још воде по старим стан-
дардима.

Матурски испит за упис у Филолошку гимназију рађен је по узору на 
матурски тест за остале ученике који уписују средње школе. Налог мини-
стра просвете је да се сви испити стандардизују. У најави је и смањење броја 
одељења у Филолошкој гимназији. Присутни су били мишљења да то није 
никако добро и да систем бодовања треба боље осмислити и ускладити.

ЗУОВ је прихватио да финансира једно издање књиге ДСЈКС и тако 
помогне у раду.

2. Предложено је увођење чланарине на годишњем нивоу за све 
чланове уже и шире управе Друштва тако што би пензионери 
уплаћивали 1.000, а остали чланови по 2.000 динара како би 
Друштво могло да ради и обавља све послове који су везани за 
струку. Плаћање чланарине је у Статуту Друштва, као и у ста-
тутима свих других друштава, али се није до сада спроводило 
у ДСЈКС. Председници подружница требало би да се обавежу 
да подружнице купе по 20 књига у издању Друштва како би се 
обезбедила средства за људе који хонорарно раде у Друштву на 
техничким пословима.

3.  У току је планирање јубиларног 60. Зимског републичког семи-
нара за наставнике и професоре српског језика и књижевности, 
па би требало осмислити тај јубилеј. Остављено је неко време 
присутнима да за следећу седницу спреме предлоге за органи-
зацију и реализацију семинара. Један од предлога председнице 
Друштва је и да се обезбеди бесплатна представа у Народном 
позоришту, да се позову гости који су значајни за развој језич-
ке културе и књижевности и сл. Постоји и предлог да се исте 
радионице у току семинара организују бар три пута у току дана 
како би што више колега могло да им присуствује. У најави је 
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и промена цене семинара која је већ годинама иста, тако да би 
била 5.200, уместо садашњих 4.500 динара. Доћи ће и до измене 
цена издања Друштва у зависности од обима књига.

4. Комисија за израду правилника о такмичењима састаће се и 
размотрити потребе о евентуалној измени система бодовања и 
пласмана на виши ниво такмичења.

5. Присутни су се сложили са предлогом о расписивању конкурса 
за радно место техничког секретара Друштва на одређено време 
од 18 месеци, 4 сата дневно, због проширеног обима посла.

6. Председници подружница ДСЈКС треба да спреме годишње 
извештаје о раду и такмичењима до 1. 10. 2018. год.

У Београду,
20. 6. 2018. год.

Данијела Милићевић, записничар 
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ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦА УПРАВЕ 
ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ  

(Субота, 17  новембар 2018, 12 00 ч )

Дневни ред:
1. Подела задужења за припрему јубиларног Републичког зимског 

семинара
2. Извештај о издавачкој делатности Друштва
3. Извештај Комисије за ревизију правилника такмичења у орга-

низацији Друштва
4. Договор о слању извештаја о раду подружница Друштва за Ле-

топис
5. Извештај о реализацији семинара Ка савременој настави II у 

зимском семестру
6. Разно

Професорка Зона Мркаљ поздравља присутне и најављује планирање 
јубиларног 60. Републичког семинара који ће се одржати 1, 2, и 3. фебруара 
2019. године као прву тачку дневног реда.

Професорка Мркаљ моли да договори око поделе задужења у орга-
низацији Семинара, објављивања Информатора и Летописа буду јасно 
одређени. При томе, очекује се да би све подружнице благовремено до-
ставе своје прилоге.

Говорећи о календару такмичења, професорка Мркаљ напомиње да 
ће се и колегиница Весна Муратовић, уз сугестије Бранке Максимовић, 
посветити одабиру школа домаћина на општинском нивоу.

Професорка Мркаљ обавештава присутне да ће Информатор бити 
предат у штампу после Божића. Садржај такмичења за пети разред 
основне школе и први разред средње ревидираће проф. др Весна Ломпар 
и проф. др Ана Батас. Професорка Мркаљ истиче да колегинице треба 
да нађу најмањи заједнички садржалац програма за гимназије и средње 
школе. Када је реч о ревидирању садржаја из књижевности, професорка 
Мркаљ предлаже саму себе, с обзиром на то да је била у комисији за ре-
визију програма и колегиницу Марију Запутил, будући да је професор и 
у средњој стручној школи и у гимназији. Циљ је, напомиње професорка 
Мркаљ, да се садржаји такмичења и програми пажљиво и што је могуће 
тачније ускладе.

Правилник о пласману на такмичењима се не мења. Свим учени-
цима дозвољен је директан пласман према резултатима са такмичења. 
Аутоматска проходност је неопходна због све мањег броја ученика заин-
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тересованих за хуманистичке науке, што доказује и мали број студената 
који је ове године уписао Филолошки факултет, определивши се језик 
или књижевност.

Професорка Мркаљ напомиње да треба направити изводе из Инфор-
матора који ће бити транспарентни и истакнути како би колеге у сваком 
тренутку имале увид у најважније. Марија Запутил је добила задужење 
да са неколицином студената волонтера направи извештај о томе колико 
је пута који професор за последњих шест година освојио прво, друго или 
треће место. Узима се распон од шест година, јер је то време уједно и пе-
риод одржавања Књижевне олимпијаде. Наставници који се буду нашли 
у овом изводу биће похваљени и награђени на Републичком семинару.

Израда додатних захвалница, повеља и свега другог што може са-
мерити труд и улагање оних људи који дуги низ година доприносе раду 
Друштва за српски језик и књижевност Србије, истиче професорка Мр-
каљ, такође је нешто што треба финансијски подржати. Све обавезе око 
уређења и штампања ових диплома преузимају Саша Јефтић и Милан 
Шиповац.

Када је реч о осталим такмичењима, конкурсима везаним за најбољи 
школски лист и часопис, за литерарну и лингвистичку секцију и методичку 
припрему – професорка Мркаљ преноси молбу Босиљке Милић која је 
замолила да за најбољи часопис треба, поред награде, увести и похвале, 
као један вид подстрека за даљи рад и труд.

Теме за Други писмени задатак осмислила је проф. др Зорица Несто-
ровић заједно са проф. др Љиљаном Бајић и проф. др Радивојем Микићем. 
Професорка Мркаљ наводи неке од тема: „Свети Сава у савременом пес-
ништву”, „Зашто читам”... Проф. др Вељко Брборић, напомиње професорка 
Мркаљ, договориће се са проф. др Михајлом Пантићем око одабира писца 
који ће говорити на 60. Републичком семинару. За разлику од претходних 
година, када су професори добијали карте за представу Народног позо-
ришта у Београду, сада је то немогуће извести јер је у току штрајк глумаца 
Народног позоришт. Зато ће, истиче професорка Мркаљ, ове године бити 
изведена монодрама у некој од просторија Филолошког факултета. Такође, 
професорка је упутила позив присутној колегиници Мини Ђурић да, ако 
буде у могућности, заједно са другим члановима хора факултета, припреме 
неколико песама за културно-уметнички програм семинара.

Професорка Мркаљ обавештава присутне да је рок за пристизање 
радова 15. децембар, али да се може продужити и до 20. децембра. Пред-
ставници подружница биће подсећани да пошаљу своје прилоге.

Семинари за наставнике Ка савременој настави II у овом семестру 
биће реализовани на неколико места – Пожаревац, Крушевац, Нови Сад 
и Београд. Многе подружнице Друштва које самостално функционишу 
имају своје предаваче, тако да дуго нисмо били у Нишу или Крагујевцу.
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Професорка Мркаљ обавештава присутне да је молба Друштва Ми-
нистарству која се односила на добијање посебног статуса основне школе 
у Тршићу одбијена. Није сасвим јасно шта је у основи проблема – да ли 
сада центар који је изграђен иза школе преузима нека посебна права. 
Представници Министарства чак тврде да основне школе нису никад ни 
добијале посебан статус, већ једино средње.

Професорка Мркаљ обавештава присутне да ће 1. децембра, са 
професорима који држе предавања у оквиру семинара Ка савременој на-
стави II у Новом Саду, поћи и колегинице Бранка Максимовић и Верица 
Ракоњац Павловић. Колегинице ће, док трају предавања, разговарати са 
представницима подружница како би се информисале о раду, актуелним 
проблемима, предлозима итд.

Реч добија Бранка Максимовић која присутне упућује у текуће 
припреме општинског такмичења, а које се односе на одабир домаћина. 
Колегиница Максимовић је обавестила све школе и очекује одговор. 
Присутни се слажу да је много теже организовати такмичење за средње 
школе. Професорка Мркаљ подсећа да се организацијом такмичења за 
средње школе раније бавио колега Милорад Дашић из Девете београдске 
гимназије „Михаило Петровић Алас”, али да, из личних разлога, више 
није у могућности да се тиме бави. Колегиница Данијела Милићевић из 
Београда даје предлог да се оформи једна радна група која би се бавила 
организацијом такмичења у средњој школи.

Колегиница Милићевић упућује похвале директору Филолошке 
гимназије, колеги Душку Бабићу, на рачун организације прошлогодишњег 
такмичења. Колега Бабић се захваљује. Такође, колегиница Милићевић 
преноси неке од предлога колега. Један од предлога је да се, поред такми-
чења из језика и књижевносзи, уведе и рецитаторско такмичење. Профе-
сорка Мркаљ одговара да се рецитаторским такмичењима бави Друштво 
аматера Србије и да је Друштву за српски језик и књижевност Србије 
немогуће да се упусти у тај велики организацијски, али и финансијски 
захтеван подухват. Све стручњаке који би оцењивали дикцију, интонацију 
и остале вештине које се вреднују приликом рецитовања, Друштво мора 
платити, а за то нема средстава. Реч добија и професор Дешић који говори 
о свом дугогодишњем искуству у организацији рецитаторских такми-
чења и упућује присутне на све елементе који чине добро организовано 
и квалитетно рецитаторско такмичење. Колегиница Милићевић преноси 
предлог колега да одређен број ђака који су учествовали на Републичком 
такмичењу а нису освојили награду, добију похвалнице.

Професорка Мркаљ проглашава завршетак седнице и захваљује се 
свим присутним колегама на пажњи и сугестијама.

Мср Александра Секулић, записничар
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ОБАВЕШТЕЊА

ПИСМО НАЦИОНАЛНО-ПРОСВЕТНОМ САВЕТУ И 
МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ

Поштовани,

Молим Национално-просветни савет РС да се у име Друштва за 
српски језик и књижевност Србије обрати господину министру Младену 
Шарчевићу, у вези са неколико следећих питања. Пре свега, интересује нас 
када ће у „Службеном гласнику” бити објављен документ ревидираних 
стандарда за старије разреде основне школе, према којем су писани ис-
ходи учења (нови Програм наставе и учења за пети разред већ је усвојен, 
а шести је у припреми). 

Ово питање односи се и на међупредметне компетенције. Наиме, да 
би наставници стигли да се на одговарајући начин спреме за нову школску 
годину и да израде годишње и оријентационе планове, они морају имати 
пред собом, поред текста новог Програма и ревидирани документ Стан-
дарда ученичких постигнућа за крај другог циклуса образовања. 

Друго питање односи се на нови Програм за први разред гимназија и 
средњих стручних школа. Занима нас када ће овај програм бити објављен 
(пошто је већ званично усвојен) и да ли ће се по том новом Програму 
радити са ученицима од школске 2018/2019, мада још увек нису израђени 
одговарајући уџбеници. 

Треће питање односи се на нови систем полагања матурског испита на 
крају средње школе. И у вези са овим било би добро да будемо обавештени 
што пре – на који начин ће ученици, који наредне године буду матуранти, 
тај испит полагати. 

Четврто питање тиче се Стандарда за предмет Српски језик у млађим 
разредима. Једино овај документ није ревидиран и усклађен са докумен-
тима стандарда за старије разреде основне школе и за средњу школу, а 
већ је усвојен Програм наставе и учења за први разред ОШ (и други је 
управо у изради). Према старом, још увек важећем документу Стандарда 
за крај првог циклуса основног образовања, постоји пет области које чине 
целину предмета Српски језик: Усмено изражавање, Вештина читања с 
разумевањем прочитаног, Писмено изражавање, Језик и Књижевност. 
Нови Програм наставе и учења у првом разреду прати трочлану структуру 
програмских садржаја: Језик, Књижевност и Језичка култура (како стоји у 
документима за старије разреде основне школе, као и за средњу школу). 

Пошто је Завод за вредновање образовања и васпитања задужен за 
израду стандарда, требало би што пре дати налог овој установи да поме-



52

нуте стандарде ревидира. Тек тада ћемо добити слику целовитог система 
наставе и учења (бар кад је реч о предмету Српски језик, односно Српски 
језик и књижевност у основној и средњој школи).

У Београду,
5. 06. 2018. год.

Проф. др Зона Мркаљ, 
председник Друштва за српски језик и књижевност Србије 
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ПИСМО ПРЕДСЕДНИЦИМА ПОДРУЖНИЦА 
ДРУШТВА

	 Београд – Данијела Милићевић
	 Нови Сад – Оливера Ћурчић
	 Ниш – Светлана Медар
	 Краљево (Рашки округ) – Ана Милуновић
	 Ваљево (Колубарски округ) – Маријана Неговановић Обрадовић
	 Сомбор – Лидија Неранџић Чанда
	 Прокупље – Милка Тошић
	 Шабац – Миле Радовановић
	 Крагујевац – Данијела Ралетић 
	 Косовска Митровица – Марија Миљковић
	 Расински округ (Крушевац) – Душица Добродолац
	 Подунавски округ (Смедерево) – Људмила Вуковић
	 Јабланички округ (Лесковац) – Душан Благојевић
	 Браничевски округ (Пожаревац) – Славица Јовановић
	 Моравички округ – Оливера Крупеж
	 Подружница „Сава Мркаљ”, Суботица – Миланка Станкић
	 Врњачка Бања – Данијела Васовић
	 Златиборски округ – Петар Матовић 

Поштоване колеге,

Позивам вас да у четвртак, 21. 06. 2018. године, у 12 ч. (просторије 
МСЦ-а) присуствујете састанку Друштва за српски језик и књижевност 
Србије.

У оквиру овог писма, молим вас да се одазовете апелу Друштва о 
увођењу чланарине за чланове уже и шире Управе, и прихватите да износ 
те чланарине буде 2000 дин. за запослене, а 1000 дин. за пензионере, на го-
дишњем нивоу. Прикупљањем ових средстава могли бисмо да обезбедимо 
минималне надокнаде за наше младе колеге, који свакодневно дежурају 
у Друштву и обављају секретарске, рачуноводствене, информатичке и 
правне послове.

Као представници својих подружница, за узврат ћете имати право 
на бесплатна издања свих књига и часописа које Друштво објављује, 
могућност за скромну надокнаду кад учествујете у раду различитих ко-
мисија Друштва и право на бесплатно учешће на Републичком зимском 
семинару.
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Такође вас молимо да се свака подружница обавеже да откупи од 
Друштва најмање 20 књига годишње (што је заиста мали број, а нама би 
прикупљени износ покрио читав један радни месец у Друштву). Пошто же-
лимо да оживимо и претплату на часописе и остала издања Друштва (као 
што је то било пре десетак година, у време кад је проф. др Вељко Брборић 
био председник), позивамо вас да и о томе обавестите своје чланове и на 
тај начин допринесете финансијском опстанку нашег удружења.

Проф. др Зона Мркаљ, 
председник Друштва за српски језик и књижевност Србије
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СУГЕСТИЈА ДРУШТВА ЗА ХИТНО ВРАЋАЊЕ СТАТУСА 
ИЗУЗЕТНОСТИ ВУКОВОЈ СПОМЕН ШКОЛИ 

У ТРШИЋУ

Република Србија
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Н/Р Младен Шарчевић, министар;
Н/Р Весна Недељковић, помоћница министра;
Завод за унапређивање образовања и васпитања
Н/Р Златко Грушановић, директор;
Основна школа „Вукова спомен школа”, Тршић
Н/Р Александар Поповић, директор

Поштовани,

У име Друштва за српски језик и књижевност Србије, а као његов 
председник у другом мандату, обраћам вам се са сугестијом и молбом да се 
„Вуковој спомен школи” у Тршићу званично врати статус „изузетости”.

Како је Основна школа „Вукова спомен школа” домаћин Републичког 
такмичења из српског језика и језичке културе још од школске 1991/1992. 
године (дакле, 27 година) и своје дужности обавља више него одговорно, 
Друштво за српски језик и књижевност Србије има и непосредни инте-
рес да се овој школи, суорганизатору нашег такмичења, врати „статус 
изузетости”, о чему треба да се одлучи што пре, на некој од седница Владе 
Републике Србије.

Поред непобитне чињенице да је „Вукова спомен школа” живи спо-
меник великану српске културе, Вуку Стефановићу Караџићу, и добитник 
многобројних признања и повеља, школа ради с пуним капацитетом још 
од 1907. године, када је основана, прво под називом ОШ „Вук Караџић”, 
Тршић (чији је оснивач био град Лозница), а од 1993. године као Основна 
школа „Вукова спомен школа” (чији је оснивач Република Србија). Ова 
школа је од 1993. имала статус „изузете школе”, или „школе од посебног 
значаја”, али је применом новог Правилника о критеријумима и стандарди-
ма за финансирање установе која обавља делатност основног образовања 
и васпитања, који је ступио на снагу 1. 09. 2015, тај статус изгубила.

Сматрамо да се „Вукова спомен школа” у Тршићу разликује од 
осталих школа у Србији не само по значају места у коме се налази, већ и 
по садржајима који се у њој одвијају током године. Поред Републичког так-
мичења из српског језика и језичке културе, крајем маја, за време летњег 
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распуста у школи се организује Ликовна колонија. Ученици и наставници 
ове школе учествују у свим културним активностима током Вуковог са-
бора и Ђачког Вуковог сабора, а део програма ових манифестација одвија 
се у самој „Вуковој спомен школи”. 

После вишедеценијског чекања, управо захваљујући подршци ми-
нистра просвете, науке и технолошког развоја, господина Младена Шар-
чевића, завршен је и отворен Међународни центар за изучавање језика, 
књижевности и фолклористике, који ће окупљати велики број ученика, 
наставника и младих научника из целе Србије. Овај центар, подигнут 
изнад „Вукове спомен школе” допринеће, кад се школи врати „статус изу-
зетости”, још успешнијој сарадњи Друштва за српски језик и књижевност 
Србије и „Вукове спомен школе” у организацији Републичког такмичења 
из српског језика и језичке културе.

Захваљујући „Вуковој спомен школи” која током поменутог такми-
чења сваке године угости између седамсто и хиљаду ученика и исто толико 
њихових пратилаца, наставника и родитеља, као и тридесетак чланова 
Друштва за српски језик и књижевност Србије, ми смо (као Друштво) у 
прилици да на најбољи могући начин спроведемо ово такмичење и водимо 
рачуна о његовој регуларности. Сви запослени у „Вуковој спомен школи” 
за време такмичарских дана учествују у нашој организацији као дежурни, 
а током година међу нама се развило и нераскидиво пријатељство. Зато се, 
пре свега, захваљујемо бившем директору, господину Пери Тривковићу, а 
сада и новоименованом директору, господину Александру Поповићу, који 
је ове године наставио традицију и на најлепши могући начин показао 
зашто је „Вукова спомен школа” у Тршићу незаменљива при организацији 
Републичког такмичења из српског језика и језичке културе.

У прилог важности и вредности „Вукове спомен школе”, у образовном 
и васпитном смислу, иде и највиша оцена квалитета рада школе, забеле-
жена у Извештају о спољашњем вредновању.

Да би се уважили значај и постигнућа „Вукове спомен школе” у 
Тршићу, испред Друштва за српски језик и књижевност Србије молим да 
се Основној школи „Вукова спомен школа” у Тршићу врати „статус изузе-
тости”, као школи од посебног значаја, а у смислу њеног функционисања 
као самосталне школе, у складу са Законом.

У Београду,
29. маја 2018. год.

проф. др Зона Мркаљ 
председник Друштва за српски језик и књижевност Србије
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ПИСМО ПОДРШКЕ ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ

Поштовани, 

На састанку Управе Друштва за српски језик и књижевност Србије, 
једна од тема била је и у вези са успехом ђака из целе Србије на пријемним 
испитима за гимназије и средње стручне школе. Пошто, као Друштво, во-
димо рачуна и о нашим ђацима, као и о професорима, развила се дискусија 
током које смо сазнали да је ове године известан број ђака (који су конку-
рисали у Филолошку гимназију у Београду) подбацио, те је ова гимназија 
остала са одређеним бројем одељења са непотпуним бројем ученика. 

Како Филолошки факултет и Друштво за српски језик и књижевност 
Србије изузетно сарађују са овом гимназијом већ више деценија, имам 
потребу да вам се, испред Друштва и као председник овог удружења, 
обратим.

У протекле две деценије, а сад и као редовни професор Филолошког 
факултета у Београду и председник Друштва за српски језик и књижев-
ност, имала сам прилику да са Филолошком гимназијом остварим разли-
чите видове сарадње и тако стекнем директан увид у начин рада ове школе 
и у постигнућа која се у њој остварују. На основу резултата које ученици 
ове школе постижу на Филолошком факултету и на такмичењима која 
под покровитељством Министарства просвете организује Друштво за 
српски језик и књижевност, слободна сам да тврдим да је реч о једној од 
најуспешнијих средњих школа у нашем школском систему. 

С тим у вези, упутно је погледати ранг-листе после обављених пријем-
них испита на Филолошком факултету: на већини студијских група, у врху 
су ученици ове гимназије. Тако је било ове године, али и свих прошлих 
откако радим на факултету. Моја лична искуства као професора потврђују 
ту „разлику” која се покаже већ на пријемном испиту.

Још јасније се квалитет рада и ниво педагошких постигнућа у овој 
школи виде у резултатима које њени ученици постижу на републичким 
такмичењима из свих филолошких предмета – Српског језика, Књижев-
ности, осам живих и два класична језика. 

На такмичењима из Српског језика и језичке културе и на Књижев-
ној олимпијади, које организује Друштво за српски језик и књижевност, 
ученици Филолошке гимназије сваке године постижу најбоље резултате у 
Србији. То се види по броју такмичара који се изборе за учешће на финал-
ном, републичком нивоу и по броју награда које освоје. О томе сликовито 
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сведочи следећи податак: на републичком такмичењу из српског језика које 
се одржава у Тршићу и на завршном такмичењу на Књижевној олимпијади 
која се одржава у Карловачкој гимназији, из Београда обично путују два 
аутобуса такмичара – један из Филолошке гимназије а један из свих дру-
гих београдских средњих школа. Само по себи, то говори о континуитету 
високог нивоа наставе српског језика и књижевности у овој школи. До ре-
публичког нивоа такмичења не може се доћи случајно, јер претходно треба 
проћи захтевне тестове на општинском и градском/окружном нивоу. Ове 
године из Филолошке гимназије на републичком такмичењу из Српског 
језика и језичке културе учествовало је 46, а на Књижевној олимпијади 
52 ученика. Ниједна друга средња школа у Србији није ни близу тог броја. 
Исту слику о Филолошкој гимназији видећемо и у броју освојених репуб-
личких награда на овим такмичењима: у школској 2017/2018. освојили су 
укупно 31 награду (20 Српски језик, 11 Књижевна олимпијада); 2016/2017 
– 35 награда (19 Српски језик, 16 Књижевна олимпијада); 2015/2016 – 31 
награда (19 Српски језик, 12 Књижевна олимпијада).

И на другим такмичењима које организује Друштво за српски језик 
и књижевност Филолошка гимназија остварује резултате вредне пошто-
вања, постављајући тако сама себи, али и свим другим учесницима, високе 
стандарде постигнућа. Примера ради, њихов школски часопис Млади 
филолог за школску 2015/2016. добио је прву награду, а редовно је међу три 
првонаграђена. Лингвистичка секција Филолошке гимназије ове школске 
године је добила прву, а прошле другу награду; литерарна секција прошле 
године – другу награду. 

Ученици ове школе исту успешност остварују и на такмичењима из 
страних језика, што се може видети на службеном сајту ове школе, као и 
на сајтовима одговарајућих друштава за стране и класичне језике. Мада 
се на такмичењима из страних језика такмиче у специјалној категорији 
(заједно са матерњим говорницима), то их не спречава да редовно освајају 
водећа места. О томе сведочи број републичких награда на овим такми-
чењима у последње три године: школске 2017/2018 – 27 награда (живи 
језици – 13, класични језици – 14); 2016/2017 – 20 награда (живи језици 
– 10, класични језици – 10); 2015/2016 – 20 награда (живи језици – 11, 
класични језици – 9). 

Укупан број републичких награда које су појединачно освојили 
ученици Филолошке гимназије из филолошких предмета у последње три 
школске године, изгледа овако: школске 2017/2018 – 58 награда; 2016/2017 
– 55 награда; 2015/2016 – 51 награда. У области филолошких предмета 
ниједна друга средња школа нема ни приближно овакав биланс репу-
бличких награда. 

Свој стваралачки потенцијал и добар рад у школи ученици Филолош-
ке гимназије показују и на литерарним конкусима и смотрама, посебно 
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на оним најпрестижнијим: на поетском конкурсу за награду ,,Десанка 
Максимовић”, који организује Ваљевска гимназија, на конкурсу ,,Борислав 
Пекић”, чији је организатор Трећа београдска гимназија, на поетском кон-
курсу Лимске вечери поезије у Прибоју... На финалним такмичењима увек 
су заступљени ученици Филолошке и њихова имена најчешће се јављају 
међу победницима. Примера ради, на последњем Десанкином конкурсу, 
међу десет финалиста биле су три младе песникиње из Филолошке гимна-
зије. Од 20 досадашњих победника 6 је из ове гимназије. Ове и претходне 
године победници Лимских вечери поезији су ученици Филолошке гим-
назије. На конкурсу ,,Борислав Пекић”, ове године ученици Филолошке 
су освојили четири, а прошле две награде...

Овом низу успеха треба додати и међународне награде у последње 
три године: ученица Катарина Стојановић освојила је прву награду на 
светском такмичењу из познавања кинеског језика и културе, одржаном у 
Кини; Матија Нешковић – прво место на Међународној олимпијади ЛИК 
Русија, у Москви; Луција Данилов – друго место на такмичењу Certamen 
Ovidianum и Милена Петровић – почасна награда на европском такмичењу 
Цицеронијада, у Арпину, где се средњошколци из целе Европе (преко 500 
учесника) такмиче у превођењу Цицеронових дела и у писању есеја на 
задату тему.

Сви ови успеси, свакоко, не могу бити случајни и не могу се оства-
рити без посвећеног и стручног рада, обогаћеног различитим видовима 
додатних активности ученика и професора. Осим додатне наставе, која 
је обавезна за све филолошке предмете, велика пажња поклања се раду у 
различитим секцијама, менторском раду у оквиру програма за надарене 
ученика (ИОП 3), подстицању и подршци талентованим ученицима у 
истраживачком раду, писању и објављивању поетских, есејистичких, лин-
гвистичких и преводилачких радова. На факултативној настави ученици 
имају прилику да уз обавезне стране језике уче и: италијански, немачки, 
јапанки и руски. Овим обликом наставе у 2017/2018. школској години 
обухваћно је 50 ученика. Осим тога, ученицима је у школи омогућено 
похађање бесплатних курсева кинеског, персијског и корејског језика, у 
сарадњи са референтним институцијама – Институтом Конфуције, Иран-
ским културним центром и Корејском амбасадом. Ове курсеве прошле 
школске године завршило је 40 ученика. 

Слику о школи употпуњује податак да у њој тренутно ради 11 доктора 
наука, 6 докторанада и 7 магистара. У протеклој деценији професори ове 
школе објавили су велики број уџбеника и приручника који се користе у 
основним и средњим школама у Србији. 

По мом уверењу и сазнању, проблем мањег бројем ученика који су 
ове године стекли право да упишу нека одељења у Филолошкој гимназији 
у односу на предвиђену квоту (немачко, класично, француско и руско), 
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није резултат смањеног интересовања ученика за ову школу. То се види 
ако се погледа број пријављених кандидата за полагање пријемног испита 
у последњих пет година: број пријављених ове године (252, изашло на 
пријемни 240), налази се у границама просека за наведени период (више 
пријављених било је само прошле, рекордне године). 

Проблем је ове године настао због неуобичајено великог процента 
падања кандидата на тесту из српског језика и књижевности: од укупно 
240 изашлих, 81 кандидат није положио. Да је тај број проблематичан, 
види се по томе што је на тесту из страног језика пало укупно 13 кандидата. 
Протеклих година падало је у просеку 24 кандидата, односно, 57 кандидата 
мање него на последњем пријемном испиту. 

У контактима са професорима српског језика и књижевности из 
Филолошке гимназије и филолошких одељења из других градова Србије, 
закључила сам да нико не оспорава квалилитет самог теста – тежину и 
примереност захтева, већ да као разлог лошег резултата наводе другачији 
начин бодовања, него што је то до сад био случај. Ово би, у сваком случају, 
требало имати у виду приликом састављања теста за следећи пријемни 
испит. 

Молим Вас да наведене чињенице имате у виду приликом одлучи-
вања о молби Филолошке гимназије за одобрење одељења са непотпуним 
бројем ученика. Уверена сам да би Ваш позитиван став они умели да цене 
и да би узвратили још бољим радом и новим успесима. Дубоко верујем 
да би таква одлука била од користи не само овој угледној школи, него и 
српском школству у целини, а на корист и радост надареним девојчицама 
и дечацима који долазе. 

С поштовањем,

У Београду,
20. 07. 2018.

проф. др Зона Мркаљ 
редовни професор Методике наставе књижевности 

на Филолошком факултету у Београду, 
председник Друштва за српски језик и књижевност
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ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ ОПШТЕ И УМЕТНИЧКЕ МАТУРЕ 
НА КРАЈУ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

На основу члана 59. став 2. и члана 62. став 3. Закона о средњем об-
разовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13 и 101/17),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ ОПШТЕ И УМЕТНИЧКЕ 
МАТУРЕ

Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2017 од 26.12.2017. године, а ступио је на снагу 3.1.2018.

Члан 1.

Овим правилником утврђује се Програм опште и уметничке матуре.
Програм из става 1. овог члана одштампан је у прилогу овог правил-

ника и чини његов саставни део.

Члан 2.

Ученици који заврше четворогодишње опште средње образовање и 
васпитање и средње уметничко образовање и васпитање полагаће општу 
и уметничку матуру по програму који је утврђен овим правилником почев 
од школске 2020/2021. године.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-277/2017-04

У Београду,
15. децембра 2017. године

Министар,
Младен Шарчевић, с.р.
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ПРОГРАМ ОПШТЕ И УМЕТНИЧКЕ МАТУРЕ

Циљ програма опште и уметничке матуре

Циљ доношења програма опште и уметничке матуре је да припреми 
ученика, школу и остале учеснике у овом процесу за спровођење и пола-
гање испита опште и уметничке матуре.

Језик полагања опште и уметничке матуре

Језик полагања опште и уметничке матуре је језик на коме је ученик 
стицао опште средње или уметничко образовање и васпитање. Ученици 
који су опште средње образовање и васпитање стицали на српском и стра-
ном језику тј. двојезично полажу општу матуру на српском језику.

Ученик који је образовање и васпитање стицао на језику националне 
мањине може изабрати да општу и уметничку матуру, у целини или њен 
део, полаже на српском језику.

ОПШТА МАТУРА

Циљ опште матуре

Циљ опште матуре је да се провере постигнућа ученика, односно сте-
пен усвојености и развијености знања и умења, тј. компетенције ученика 
на крају општег средњег образовања и васпитања и утврди спремност 
ученика за даљи наставак образовања на високошколској установи.

Право на полагање опште матуре

Општу матуру полажу ученици који су завршили четврти разред 
општег средњег образовања и васпитања, односно гимназију.

Ученици који су завршили четврти разред средњег стручног односно 
уметничког образовања и васпитања имају право да полажу општу матуру, 
односно њен део, у складу са законом.

Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу општу ма-
туру у складу са њиховим моторичким и чулним могућностима, односно 
условима које захтева одређена врста инвалидитета, у складу са законом.

Садржај опште матуре

Садржај опште матуре могу да чине испити из наставних предмета 
за које су дефинисани и усвојени општи стандарди постигнућа за крај 
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општег средњег и средњег стручног образовања у делу општеобразовних 
предмета.

Листу општеобразовних наставних предмета чине: Српски језик и 
књижевност/Матерњи језик и књижевност, Страни језик, Математика, 
Физика, Хемија, Биологија, Географија, Историја и Српски као нематерњи 
језик.

Структура опште матуре

Општу матуру чине испити из обавезног и изборног дела.
Обавезни део опште матуре је обавезан за све ученике.
Обавезни део опште матуре чине три (3) испита из следећих настав-

них предмета:
– Српски језик и књижевност, односно Матерњи језик и књижев-

ност;
– Математика;
– Наставни предмет по избору.

Српски језик и књижевност, односно Матерњи језик и књижевност, 
у обавези су да полажу сви ученици.

Математику су у обавези да полажу сви ученици који су овај наставни 
предмет учили више од две године општег средњег образовања и васпи-
тања. Ученици који су учили Математику до две године бирају неки други 
предмет са Листе општеобразовних наставних предмета, што укључује и 
могућност избора Математике.

Наставни предмет по избору је предмет који ученик обавезно мора 
да изабере са Листе општеобразовних наставних предмета.

У обавезном делу опште матуре ученик полаже три различита настав-
на предмета. Дакле, наставни предмет по избору не може да буде Српски 
језик и књижевност/Матерњи језик и књижевност и Математика (односи 
се само на ученике који су Математику учили више од две године), тј. 
наставни предмет који је ученик изабрао уместо Математике.

Српски као нематерњи језик могу да изаберу само ученици који 
су образовање и васпитање стицали на једном од језика националних 
мањина.

Изборни део је део за који ученик може да се определи у зависности 
од захтева високошколске установе на којој планира да настави образо-
вање. Уколико се ученик у предвиђеном року определи за полагање избор-
ног дела опште матуре, овај део испита постаје обавезан за тог ученика. 
Ученик може да одустане од полагања овог дела у року који је прописан 
школским календаром за средње школе за полагање опште матуре.

У изборном делу ученик може да бира наставне предмете са Листе 
општеобразовних наставних предмета и то бира само оне предмете које 
није полагао у оквиру обавезног дела.
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Број изборних предмета, које ученик бира, није ограничен.
Изборни део опште матуре полажу ученици на основу сопственог 

избора.

Садржај и структура тестова

Обавезне и изабране наставне предмете у оквиру обавезног и 
изборног дела опште матуре ученик полаже писаним путем, решавањем 
тестова.

Тестови су засновани на утврђеној листи општих стандарда постиг-
нућа за крај општег средњег и средњег стручног образовања у делу опште-
образовних предмета и њима се испитују знања и умења ученика на крају 
општег средњег образовања и васпитања, односно степен развијености 
предметне и међупредметних компетенција са три нивоа образовних 
стандарда.

Тест садржи 40 задатака од којих је 10 задатака са основног нивоа, 
20 задатака са средњег нивоа и 10 задатака са напредног нивоа. Задаци 
носе различити број бодова у односу на ниво задатка. Максимално време 
полагања теста је 240 минута.

Начин полагања опште матуре

Општа матура полаже се на целој територији Републике Србије у 
исто време и план полагања је утврђен школским календаром за средње 
школе. План полагања опште матуре подразумева два редовна испитна 
рока: јунски и августовски. Ученици који не положе општу матуру у ре-
довном року полажу у следећем испитном року у складу са прописаним 
календаром.

Општа матура, у обавезном и изборном делу, полаже се писаним 
путем, решавањем тестова.

Сваки ученик је у обавези да у календаром прописаном року поднесе 
пријаву школи за полагање опште матуре. Пријава садржи списак настав-
них предмета из обавезног дела опште матуре и списак наставног/-их 
предмета изборног дела опште матуре.

Ученик има право да одустане од изборног дела опште матуре у року 
који је прописан календаром.

Ученик је положио општу матуру када положи све испите из оба-
везног дела.

Сваке школске године одређује се минималан број бодова за сваки 
предмет појединачно који је потребан да би ученик положио тај предмет.

Након положених свих испита ученику се издаје јавна исправа о 
положеној општој матури која садржи: називе наставних предмета из 
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обавезног као и изборног дела, оцене и остварени проценат/број поена 
за сваки наставни предмет и проценат решености задатака за сваки ниво 
стандарда.

Ученик са положеном општом матуром може да се упише на висо-
кошколску установу под условима које та установа прописује, односно у 
складу са законом.

УМЕТНИЧКА МАТУРА

Циљ уметничке матуре

Циљ уметничке матуре је да се путем испита из различитих опште- 
образовних наставних предмета и испитом из уметничког наставног пред-
мета провере постигнућа ученика на крају четворогодишњег уметничког 
средњег образовања и васпитања, а ради утврђивања спремности за 
обављање послова и занимања обухваћених одређеним образовним про-
филом или за даљи наставак образовања на високошколској установи.

Право на полагање уметничке матуре

Уметничку матуру полажу ученици који су завршили четврти разред 
средњег уметничког образовања и васпитања, односно средњу уметничку 
школу.

Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу уметнич-
ку матуру у складу са њиховим моторичким и чулним могућностима, 
односно условима које захтева одређена врста инвалидитета, у складу са 
законом.

Садржај уметничке матуре

Садржај уметничке матуре чине испити са Листе општеобразовних 
предмета, као и код опште матуре, и испит из уметничког наставног 
предмета.

Уметнички наставни предмети су они предмети који су утврђени 
наставним планом и програмом/планом и програмом наставе и учења, а 
основ за полагање су садржаји наставног програма датог предмета.

Структура уметничке матуре

Уметничку матуру чини обавезни и изборни део.
Обавезни део матуре је обавезан за све ученике.
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Обавезни део уметничке матуре чине три (3) испита из следећих 
наставних предмета:

– Српски језик и књижевност, односно Матерњи језик и књижев-
ност;

– Наставни предмет по избору;
– Уметнички наставни предмет.

Српски језик и књижевност, односно Матерњи језик и књижевност 
у обавези су да полажу сви ученици.

Наставни предмет по избору је предмет који ученик обавезно мора 
да изабере са Листе општеобразовних наставних предмета.

Уметнички наставни предмет ученик полаже у зависности од врсте 
средњег уметничког образовања.

У обавезном делу уметничке матуре ученик полаже три различита 
наставна предмета.

Српски као нематерњи језик могу да изаберу само ученици који 
су образовање и васпитање стицали на једном од језика националних 
мањина.

Изборни део уметничке матуре истоветан је са изборним делом 
опште матуре.

Садржај и структура тестова и испита

Ученик који је завршио средње уметничко образовање и васпитање 
у обавезном и изборном делу уметничке матуре полаже испите из опште-
образовних наставних предмета истог садржаја и структуре тестова као 
и ученик општег средњег образовања и васпитања.

Уметнички наставни предмет ученик полаже у зависности од врсте 
средњег уметничког образовања и то:

Музичко образовање

Ученик који је завршио музичко образовање полаже уметнички 
наставни предмет у зависности од образовног профила:

Музички извођач класичне музике

– Виолина (две етиде са различитом проблематиком; два става из 
партите или сонате Ј. С. Баха за виолину соло; концерт – цео; 
виртуозни комад и једно дело домаћег аутора); испитни програм 
се изводи напамет.
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– Виола (две етиде различитог карактера – једна, по могућству, у 
двозвуцима; Ј. С. Бах – два става из сонате или партите; концерт 
– сва три става; два примера из оркестарске литературе; комад 
уз пратњу клавира – првенствено југословенских или домаћих 
аутора); испитни програм се изводи напамет.

– Виолончело (две етиде; виртуозни комад; композиција из XX 
века – по могућству домаћег композитора; два става из Бахове 
свите број 3 – обавезно прелудијум; цео концерт); испитни про-
грам се изводи напамет.

– Контрабас (једна концертна етида; два става свите; један комад 
са клавиром; један концерт – цео); испитни програм се изводи 
напамет.

– Гитара (једна концертна етида; соната; два става Баха; компози-
ција домаћег аутора; комад) или (једна концертна етида; први 
став сонате; цела Бахова свита или композиција која по дужини 
може бити еквивалент свити; композиција домаћег аутора; ко-
мад); испитни програм се изводи напамет.

– Тамбура е прим (е прим: једна концертна етида; један комад 
или народна песма – игра; једно дело велике форме – концерт; 
е басприм: један комад или песма – игра;
– А басприм: један комад или песма – игра; контра: један ко-

мад или песма – игра – у улози корепетитора; чело: 1. један 
комад или песма – игра); бас: две оркестарске деонице – ка-
рактеристична места; испитни програм за е прим се свира 
напамет и уз клавирску пратњу, а за остале инструменте из 
нота; клавирска пратња је пожељна, али није обавезна.

– Тамбура а басприм (а басприм: једна концертна етида; један 
комад или народна песма – игра; једно дело велике форме 
– концерт; е прим: један комад или песма – игра;

– Е басприм: један комад или песма – игра; контра: један комад 
или песма – игра; чело: један комад или песма – игра); бас 
(две оркестарске деонице – карактеристична места); испитни 
програм за а басприм се свира напамет и уз инструменталну 
пратњу, а за остале инструменте из нота; клавирска пратња 
је пожељна, али није обавезна.

– Мандолина (две етиде са различитом проблематиком; концерт 
– цео; виртуозни комад; једно дело домаћег аутора); испитни 
програм се изводи напамет.

– Харфа (једна тежа етида; једна композиција по избору; соната 
или концерт по избору; једна композиција за извођење из стране 
литературе; једна композиција за извођење из домаће литерату-
ре); испитни програм се изводи напамет.
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– Клавир (једна концертна етида; један прелудијум и фуга; једна со-
ната; једно романтично дело; једно дело аутора XX века; једно дело 
југословенског аутора); испитни програм се изводи напамет.

На испиту морају бити заступљени сви стилови. Уколико се не свира 
класична соната, већ соната из периода романтизма или XX века, класич-
ни период мора бити заступљен неким другим делом (нпр. варијације, 
фантазија, рондо и сл.).

– Оргуље (две композиције старих мајстора; две коралне обраде Ј. 
С. Баха; прелудијум и фуга Ј. С. Баха; једна велика или две мање 
композиције XIX или XX века; једна композиција савременог 
аутора); испитни програм се свира из нота.

– Хармоника (једна концертна етида; једна полифона композиција; 
једна циклична композиција; две композиције, по избору, разли-
читог карактера); пожељно је да најмање две композиције буду 
оригинално писане за хармонику; испитни програм се изводи 
напамет.

– Флаута (једна етида виртуозног карактера; комад виртуозног 
карактера; концерт); испитни програм се изводи напамет.

– Пиколо флаута (два комада уз пратњу клавира; једна соната или 
концерт уз пратњу клавира; два сола из оркестарске литературе).

– Обоа (једна етида, композиција виртуозног карактера; дело 
југословенског или словенског аутора; концерт I, II, III став); 
испитни програм се изводи напамет.

– Енглески рог (једна етида, једна соната или концерт).
– Кларинет (једна етида, један концерт, једно виртуозно дело 

– композиција југословенског или словенског аутора).
– Саксофон (једна етида; концерт I, II, III став – изводи се напамет, 

композиција виртуозног карактера; композиција југословенског 
или словенског аутора).

– Фагот (једна етида; концерт I, II, III став – изводи се напамет, 
композиција виртуозног карактера; дело југословенског или 
словенског аутора).

– Труба (једна етида цикличног карактера; концерт – најмање 
троставачни; комад виртуозног карактера; композиција југосло-
венског или словенског аутора; Крањчевић–Тошић: Оркестарске 
студије); једна од наведених композиција изводи се напамет.

– Тромблон (једна етида концертног карактера; концерт сва три 
става – изводи се напамет; композиција виртуозног карактера; 
дело југословенског или словенског композитора).
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– Хорна (једна етида; једна композиција виртуозног карактера; 
композиција југословенског или словенског аутора; концерт I, 
II и III став); концерт се свира напамет.

– Туба (једна етида хетерогеног значаја, једна композиција – комад 
са клавирском пратњом; концерт или друга циклична компози-
ција са клавирском или оркестарском пратњом).

– Удараљке (добош: соло композиција; композиција уз пратњу 
клавира која може бити саставни део свите или концерта; тим-
пани: соло композиција, композиција уз пратњу клавира која 
може бити саставни део свите или концерта; мелодијске уда-
раљке (вибрафон, ксилофон, маримба): две соло композиције, 
две композиције уз пратњу клавира (комад, свита, соната или 
концерт)); испитни програм се свира за добош и тимпане из 
нота, а за вибрафон, ксилофон и маримбу напамет.

– Цимбало (две етиде различитих техничких захтева; једна поли-
фона композиција; две концертне композиције различитог карак-
тера; једна народна песма – самосталан рад; концерт за цимбало 
и камерни састав); испитни програм се изводи напамет.

– Цитра (аустријска цитра: једна етида, једна соната; један пре-
лудијум; једна композиција по слободном избору; једна компо-
зиција домаћег аутора; мађарска цитра: две народне песме; две 
народне игре); испитни програм се изводи напамет.

Соло певање (једна арија из ораторијума, мисе или кантате, једна 
арија старог мајстора, једна песма аутора XIX века; једна песма аутора 
XX века; две оперске арије различитих епоха; једна песма југословенског 
или домаћег аутора; једна песма словенског аутора); испитни програм се 
изводи напамет.

Музички извођач џез музике

– Контрабас (jедна скала; блуз – тема, пратња, импровизација, тема 
– у брзом темпу; један џез стандард – пратња, импровизација, 
тема; импровизација на задату тему; неки патерни за пратњу из 
другог музичког жанра).

– Бас гитара (анализа и извођење два стандарда из програма; 
прима виста извођење два сложенија аранжмана у школском 
оркестру).

– Гитара (извођење три композиције – по избору ученика – у ма-
лом саставу).

– Клавир (акордске прогресије до 13; блуз – тема, пратња, им-
провизација са прогресијама; један џез стандард – тема, импро-
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визација, пратња; неки патерни за пратњу из другог музичког 
жанра).

– Клавијатуре и синтисајзер (Blues 12; балада; стандард темпо 
Medium to up; једна модернија џез композиција; једна поп или 
рок комерцијална композиција).

– Саксофон и кларинет (једна етида из одговарајућег уџбеника; 
балада, блуз и један стандард са импровизацијом уз пратњу 
малог ансамбла).

– Труба (једна скала образац; транскрипција џез сола неког трубача; 
молски блуз; балада – властита композиција; rhytmnchanges (по 
могућству у бржем темпу)); обавезно уз пратњу ритам секције.

– Тромблон (jедан џез образац у више тоналитета; импровизација 
неког великана џеза; балада; један стандард, са импровизацијом 
– уз пратњу ритам секције).

– Џез бубњеви (етида за добош; етида за комплет бубњева разли-
читог карактера; свирање у ансамблу).

– Певање (једна композиција домаћег аутора; две свинг нумере 
– са малим саставом или биг-бендом; једна џез балада; једна 
блуз нумера; једна босанова; једна вишегласна нумера коју је 
изаранжирао сам ученик); испитни програм се изводи напамет 
уз инструменталну пратњу.

Музички сарадник теоретичар

– Солфеђо (једногласни и двогласни диктат, записивање народне 
песме са текстом према певању наставника; парлато – из оквира 
градива из ритма; мелодијска етида за певање са листа).

– Хармонија (писани део испита: xармонизација задатог сопрана; 
хармонизација обележеног баса; усмени део испита: три питања 
из градива хармоније; свирање једне модулације на клавиру).

Музички извођач традиционалне музике

– Традиционално свирање (три изворне мелодије на фрули; три 
изворне мелодије на двојницама; четири изворне мелодије на 
гајдама – две на двогласним и две на трогласним; две епске песме 
уз гусле; две изворне мелодије на тамбури самици и писани део 
испита из Етномузикологије).

– Традиционално певање (две солистичке песме; три двогласне 
песме старијег слоја, од тога две са паралелним секундама и једна 
са подизањем интонације; две двогласне песме новијег слоја; два 
двогласна хибридна облика између старијег и новијег певања и 
писани део испита из Етномузикологије).
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Музички извођач црквене музике

– Црквено појање са типиком (певање напамет основних мело-
дијских образаца и примењивање исте мелодије на други текст; 
записивање музичког диктата (црквене песме са текстом) уз 
анализу напева и „гласа” (из осмогласника).

Музички извођач ране музике

– Крумхорн, корнамуза, шалмај, помер, дулцијан, ранкет, ра-
ушхајф, гемсхорн, корнет, сегбат, ребека, фидел, виела, виола 
да гамба (десет композиција у различитим комбинацијама 
инструментарија средњег века и ренесансе; у свим разредима 
у свирању инструмената којима су поверене водеће деонице 
користити моделе за украшавање из збирке С. Ганази (1535): „Ла 
Фонтегара”).

– Лаута и сродни инструменти (три композиције за соло извођење 
– по могућству једна на барокној лаути; три композиције за из-
вођење у мањем саставу).

– Ренесансне (мале) харфе (две етиде различитог карактера; ци-
клична форма – сонатина, концерт – или тема с варијацијама; две 
композиције за извођење); испитни програм се изводи напамет.

– Чембало (једно дело из периода ренесансе; једно дело из XVII 
века; одабрано дело француске школе; један дело Ј. С. Баха или 
Г. Ф. Хендла; две сонате Д. Скарлатија или А. Солера; одабрано 
предкласично дело).

– Оргуље (две композиције различитих школа из периода XVII 
века или пре (Ђ. Фрескобалди, Ј. П. Свелинк, Д. Букстехуде и сл.); 
две композиције периода XVIII века од којих је једна обавезно 
од Јохана Себастијана Баха; једна композиција преткласичног 
односно класичног периода (Г. Ф. Телеман, В. А. Моцарт, Ј. Хајдн, 
М. Хајдн и сл.); једна слободна обрада/протестантског/корала 
на задати кантусфирмус).

– Блок флауте (три композиције соло или уз пратњу чембала, 
лауте или харфе; три композиције за трио, квартет или квинтет 
састављен од различитих комбинација дувачких, гудачких и 
жичаних инструмената средњег века и ренесансе уз комбинације 
и са једним или више певача; у свим разредима у свирању ин- 
струмената којима су поверене водеће деонице користити моделе 
за украшавање из збирке С. Ганази (1535): „Ла Фонтегара”).

– Траверзо флауте (три композиције соло или уз пратњу чембала, 
лауте или харфе; три композиције за трио, квартет или квинтет 
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састављен од различитих комбинација дувачких, гудачких и 
жичаних инструмената средњег века и ренесансе уз комбинације 
и са једним или више певача; у свим разредима у свирању ин- 
струмената којима су поверене водеће деонице користити моделе 
за украшавање из збирке С. Ганази (1535): „Ла Фонтегара”).

– Певање (једна композиција из периода ренесансе; једна компо-
зиција из периода барока по избору; једна оперска арија; једна 
арија из ораторијума).

Дизајнер звука

Технологија звучно-музичког процеса савремена „миди” компози-
ција и продукција (самостално, ауторско дело у трајању 4–6 минута које 
мора имати оригиналну идеју и ауторски печат. Оно такође мора бити, 
од стране ученика, самостално реализовано, одсвирано, програмирано, 
снимљено, максимално и продуцирано. Дело мора бити осмишљено као 
радиофонско, електронско, конкретно или мултимедијално, а записано 
класичном или неком другом нотацијом, графички пројектовано).

Балетско образовање

Ученик који је завршио балетско образовање полаже уметнички 
наставни предмет у зависности од образовног профила:

Играч класичног балета

Exercices на средини сале (1. Renversé en écartée en dedans; 2.Grandes 
pirouettes endehors à la seconde са поскоцима petits temps sautés (мушки 
разред); 3. Tours en dehors et en dedans у великим позама са по два окрета 
један за другим; 4. Tours chaînés по кругу (индивидуално)).

Allegro (1. Grandе sissonne soubresaut; 2. Pas jeté entrelacé (перeкидноje 
jeté) по кругу (факултативно); 3. Saut de basque по кругу; 4. Grand pas jeté 
en tournant на face et croisé са припреме tombé-coupé напред и назад; 5. Pas 
jeté par terreet pas jeté en l’air en tournant на I arabesque по кругу).

Мушки разред (1.Grandе sissonne ouverte battuе у свим позама; 2. 
Grand fouetté cabriole et battu; 3. Grand pas jeté en tournant по кругу (индиви-
дуално); 4. Две до три варијације или делови варијација и коде из познатог 
класичног репертоара по избору педагога: Чајковски – „Лабудово језеро” 
– варијација принца III чин; Чајковски – „Успавана лепотица” – варијација 
Pasdedeux – III чин; Адам – „Жизела” – варијација Алберта – II чин; Гла-
зунов – „Рајмонда” – варијација из II чина и варијације четири каваљера 
II чин; Чајковски – „Крцко Орашчић” – варијација II чин; Минкус – „Дон 
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Кихот” – варијације из I и III чина; Адам – „Корсар” – варијација – Велики 
Pasdedeux; Шопен – „Силфиде” – Мазурка и други балети).

Exercices на прстима (1. Grand fouetté en tournant en dehors et en 
dedans из позе у позу на 90 степени (једно за другим); 2. Tours en dehors et 
en dedans у великим позама из свих припрема (два окрета); 3. Различите 
комбинације pirouettes en tours en dehors et en dedans по дијагонали и по 
кругу; 4. Tours fouettés на 45 степени (16–32, индивидуално); 5. Pas coupé 
sur le cou-de-pied један за другим са померањем (скокови); 6. Rond de 
jambe en l’air sauté са померањем по дијагонали; 7. Две до три варијације 
или делови варијација и коде из познатог класичног репертоара по избору 
педагога: Чајковски – „Лабудово језеро” – варијација белог и црног лабуда 
– II и III чин; Чајковски – „Успавана лепотица” – варијација Ауроре из II 
и III чина; „Вила јоргована” из пролога; Адам – „Жизела” – варијација 
Жизеле из I и II чина; Глазунов – „Рајмонда” – све три варијације из I и 
II чина; Чајковски – „Крцко Орашчић” – варијације Pasdedeux; Минкус 
– „Дон Кихот” – варијације „Китри” из I и III чина; варијација Мерцедес 
из I чина; варијације из Кихотовог сна – II чин; Адам – „Корсар” – велики 
Pas de deux и други балети.

Играч савремене игре

Под (1. Contract-release, twist and bounce; 2. Hip thrust; 3. Окрети на 
коленима; 4. Комбинација пређених елемената са променом правца).

Средина (1. Demi и grand plié са задршком и наглим спуштањем; 2. 
Battement tendu у комбинацији са grand plié и deep lunge; 3. Body swing 
са променом правца; 4. Grand rond de jambe са contract-release, colaps и 
спиралним спуштањем на под; 5. Sautés са падом и дизањем).

Кретање у простору (1. Triplets у страну са grand jeté и падом; 2. 
Скокови са окретом и променом правца; 3. Renversé са падом; 4. Окрети у 
великим позама са радом корпуса; 5. Grand rond de jambe са радом корпуса; 
6. Grand jeté са контракцијом и спуштањем на под).

Играч народне игре

Утицај миграције становништва кроз примере, технику и стил игре 
показати на следећим примерима: Игре средишње Србије: Кукуњеште, 
Обреновчанка, Моравац, Чачак; Игре западне Србије: Чарлама, Прекид 
коло, Мала башта, Јованчица; Врањанске игре: Врањанка, Тешко оро, 
Пембе, Дуј, дуј; Влашке игре: Влаиња, кобиљана, Унгуреана, Стнга, Мин 
цта, Батрна; Војвођанске игре: Ја сам Јовицу, Логовац, Келеруј, Зурка, 
Буњевачко, Циганчица, Чардаш, Де дој, Инвертита; Игре и песме са Голије 
и Архаичне игре.
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Образовање из области ликовних уметности и дизајна

Ученик који је завршио образовни профил ликовни техничар полаже 
уметнички наставни предмет писањем елабората, израдом рада и усменом 
одбраном рада за одабрану тему и извучени задатак пред комисијом из 
једног од уметничких предмета:

– Цртање – провера овладаности цртачким техникама и материја-
лима.

– Сликање – провера овладаности сликарским техникама, по-
ступцима и материјалима.

– Вајање – провера развијености ликовно-естетске културе и 
способности ликовног изражавања поступним радом на пла-
стичном тродимензионалном обликовању основних форми.

– Графика – провера функционалних знања из историје и технологије 
графичких техника и оспособљености за припрему и штампање 
графичког листа у техникама високе, дубоке и равне штампе.

– Основе технологије и конзервације – провера овладаности 
технолошким поступцима, техникама и материјалима који се 
примењују у цртању, сликању и примењеном сликарству и про-
вера познавања метода рестаурације и конзервације уметничког 
дела.

– Технике зидног сликарства – провера овладаности техникама 
зидног сликарства, вештинама и њиховим ликовним и техно-
лошким карактеристикама.

– Вишемедијска уметност – провера функционалних и практич-
них знања о савременим уметничким праксама, материјалима 
и медијима.

Ученик који је завршио образовне профиле техничара дизајна (ам-
балаже, графике, ентеријера и текстила) полаже уметнички наставни 
предмет писањем елабората, израдом рада и усменом одбраном рада за 
одабрану тему и извучени задатак пред комисијом из једног од уметничких 
предмета у зависности од образовног профила:

Техничар дизајна амбалаже

– Моделовање – провера развијености ликовно естетске културе и 
поступног рада на пластичном тродимензионалном моделовању 
основних форми.

– Обликовање амбалаже – провера оспособљености за самостално 
дизајнирање амбалаже свих намена.
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Техничар дизајна графике

– Обликовање графике – провера оспособљености за самостално 
дизајнирање графичких решења различитих намена.

– Плакат – провера оспособљености за самостално дизајнирање 
и израду плаката.

– Графика књиге – провера функционалног знања о обликовању 
књига различитих области.

Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа

– Пројектовање – провера оспособљености за израду идејних и 
извођачких пројеката.

– Обликовање – провера увођења у функционално, рационално 
и естетско обликовање индустријских производа и објеката 
микроурбанистичке архитектуре.

– Радионичарски рад – провера оспособљености за самосталну 
израду макете, модела и прототипова.

Техничар дизајна текстила

– Обликовање текстила – провера оспособљености за самостално 
дизајнирање текстила различитих намена.

– Обликовање одевања – провера оспособљености за самостално 
дизајнирање одевних предмета и костима различитих намена.

– Ткање – провера оспособљености за самостално дизајнирање и 
израду тканина различитих намена и функционалног знања о 
преплетајима тканина.

– Штампа текстила – провера оспособљености за самостално 
дизајнирање и штампу текстила различитих намена.

Ученик који је завршио образовање из области ликовних уметности 
и дизајна (образовни профили: гравер уметничких предмета, аранжер, 
грнчар, дрворезбар, јувелир уметничких предмета, клесар, фирмописац 
калиграф, стилски кројач, конзерватор културних добара, конзерватор 
културних добара – позлатар и препаратор зидног и штафелајног сли-
карства) полаже уметнички наставни предмет (предмет практичан рад) 
писањем елабората, израдом рада и усменом одбраном рада за одабрану 
тему и извучени задатак пред комисијом и то у зависности од образовног 
профила:

– Гравер уметничких предмета – провера стечених функционал-
них знања и вештина о графичким и граверским техникама.
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– Aранжер – провера стечених функционалних знања и вештина 
за аранжирање ентеријера и екстеријера.

– Грнчар – провера стечених функционалних знања и вештина за 
израду уметничке грнчарије.

– Дрворезбар – провера стечених функционалних знања и веш-
тина за обликовање и декорацију уметничких, употребних и 
декоративних предмета од дрвета.

– Јувелир уметничких предмета – провера стечених функционал-
них знања и вештина креирања и израде накита и уметничких 
предмета од племенитих материјала.

– Клесар – провера стечених функционалних знања и вештина за 
обликовање уметничких и декоративних предмета од камена.

– Фирмописац калиграф – провера стечених функционалних 
знања и вештина за креирање и реализацију графичких решења 
традиционалним и савременим медијима и техникама.

– Стилски кројач – провера стечених функционалних знања и 
вештина за ручно и машинско шивење и декорисање одевних 
предмета.

– Ливац уметничких предмета – провера стечених функционалних 
знања неопходних за моделовање и ливење уметничких пред-
мета.

– Конзерватор културних добара (препаратор зидног и штафе-
лајног сликарства) – провера стечених функционалних знања 
о конзервацији и рестаурацији музејских експоната и архивске 
грађе.

– Конзерватор културних добара (позлатар) – провера стечених 
функционалних знања за самостално извођење позлате на раз-
личитим површинама.

Ученик који је завршио уметничко образовање из области ликовних 
уметности и дизајна бира предмет тј. тему и извлачи задатак најкасније 
до почетка другог полугодишта школске године у којој започиње четврти 
разред средњег уметничког образовања из списка тема и задатака које 
ће Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања објавити до 
почетка те школске године. Тему и задатак ученик бира у једном дану.

Начин полагања уметничке матуре

Ученик полаже испит из општеобразовних наставних предмета на 
исти начин као и ученик општег средњег образовања.

Уметничка матура полаже се, на целој територији Републике Србије, 
у исто време и план полагања је утврђен је школским календаром за 
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средње школе. План полагања уметничке матуре подразумева два редовна 
испитна рока: јунски и августовски. Ученици који не положе уметничку 
матуру у редовном року полажу у следећем испитном року у складу са 
прописаним календаром.

Сваки ученик је у обавези да у календаром прописаном року поднесе 
пријаву школи за полагање уметничке матуре. Пријава садржи списак 
наставних предмета из обавезног дела уметничке матуре и, уколико уче-
ник жели да полаже изборни део уметничке матуре, списак наставног/-их 
предмета изборног дела уметничке матуре.

Ученик има право да одустане од изборног дела уметничке матуре у 
року који је прописан календаром.

Ученик је положио уметничку матуру када положи све испите из 
обавезног дела.

Након положених свих испита ученику се издаје јавна исправа о по-
ложеној уметничкој матури која садржи: називе наставних предмета из 
обавезног као и изборног дела, оцене и остварени проценат/број поена 
за сваки наставни предмет и проценат решености задатака за сваки ниво 
стандарда.

Ученик са положеном уметничком матуром може да се упише на ви-
сокошколску установу под условима које та установа прописује, односно 
у складу са законом.

До доношења стандарда квалификација уметнички наставни пред-
мети полагаће се по садржајима наставног програма наведеног у овом 
правилнику.
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОДРУЖНИЦА 
(Извештаји)

ПОДРУЖНИЦА ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
СРБИЈЕ ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА

ОСНИВАЧКОЈ СКУПШТИНИ ПОДРУЖНИЦЕ ДРУШТВА 
ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ У ПОЖЕГИ, 

8. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ

Драге колегинице и колеге,
 Поздрављамо успех ваших најактивнијих чланова који су довели до 

остварења акције око оснивања Подружнице Друштва за српски језик и 
књижевност Србије у Пожеги. 

 Наиме, било је покушаја и ранијих година, али је ослањањем на 
Ужице увек ова акција била одложена. Пре две године све су припреме 
биле извршене, чекало се само на вашу Скупштину, иначе је иницијатор, 
као и увек, била Злата Ђукић, професор у Пожешкој гимназији. Она је од 
секретара Друштва Босиљке Милић добила све инструкције и документа 
која су неопходна за оснивање ваше подружнице. Њена изненадна болест 
је то мало успорила, али је најзад дошло и до овог дефинитивног чина 
– ОСНИВАЊА ПОДРУЖНИЦЕ У ПОЖЕГИ.

Због спречености да неко од чланова уже Управе присуствује вашој 
Оснивачкој скупштини, овим путем подржавамо и поздрављамо сам чин 
ОСНИВАЊА ПОДРУЖНИЦЕ, уз радост да смо све бројнији у органи-
зованим редовима при остварењу циљева и задатака наше одговорне и 
лепе професије.

Из Статута Друштва сазнаћете више о овој столетној институцији 
која преузима у сваком времену најтеже задатке и циљеве струке и орга-
низује научнике и најстручнији наставнички кадар на њиховом остварењу. 
Статут Подружнице конкретизује организациону структуру и подручја 
делатности, а План рада Подружнице за текућу школску годину садржи 
све приоритетне задатке са утврђеним временом и начином реализације 
и назначеним појединцима – носиоцима тих активности.

Друштво ће вам помоћи консултацијама, саветима и организованим 
облицима рада да се интензивирају облици стручног и методичког обра-
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зовања и оспособљавања наставног кадра у спровођењу реформе и нових 
планова наставе и учења.

 Позивамо вас да масовније учествујете у семинарима Друштва, по-
себно у традиционалном Зимском семинару, а делегати ваше подружнице 
да обавезно присуствују и Редовној скупштини Друштва.

ПОЗДРАВЉАМО ВАС СА РАДОШЋУ ШТО СТЕ НАМ САДА БЛИ-
ЖИ У ЗАЈЕДНИЧКИМ АКТИВНОСТИМА У ЧУВАЊУ НАШЕ КЊИ-
ЖЕВНЕ ТРАДИЦИЈЕ И НЕГОВАЊУ НАШЕГ СРПСКОГ ЈЕЗИКА.

7. децембар 2018. год.
Управа Друштва за српски језик 

и књижевност Србије

Поштована,
У Гимназији „Свети Сава” Пожега у суботу, 8. 12. 2018, одржана је 

Конститутивна скупштина Подружнице Друштва за српски језик и књи-
жевност за Златиборски округ. Захваљујући залагању актива професора 
српског језика и књижевности успели смо да организујемо овај значајни 
облик формалног удруживања наставника српског језика са територије 
нашег округа, који ће значајно допринети угледу професије, сталном 
стручном усавршавању, реализацији бројних активности и очувању срп-
ског језика и књижевног наслеђа.

Скупштином је руководио Петар Матовић, повереник Друштва за 
српски језик и књижевност Златиборског округа, који је истакао да ће 
се редовно заседање скупштине одржавати најмање једном годишње, 
а ванредна према потреби. Присутни чланови унапред су упознати са 
Правилником о раду подружница у оквиру Друштва за српски језик и 
књижевност Србије и Статутом Друштва за српски језик и књижевност 
Србије. Скупштини су присуствовала 22 професора српског језика и 
књижевности.

На Конститутивној скупштини изабрани су: 
– Председник: Марија Јеверичић, Гимназија ,,Свети Сава”, Пожега
– Потпредседник: Горгина Ђурић, Гимназија „Јосиф Панчић”, 

Бајина Башта
– Секретар: Марина Петровић, ОШ „Емилија Остојић”, Пожега
– Благајник: Гордана Маринковић Савовић, Пољопривредна 

школа са домом ученика „ Љубо Мићић”, Пожега
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Чланови Управног одбора:
– Валентина Марковић Златановић, Медицинска школа, Ужице
– Данијел Радевић, ОШ „Алекса Дејановић, Севојно
– Филип Вукотић , ОШ „Мито Игумановић”, Косјерић
– Дејан Јоковић , СШ „Свети Ахилије”, Ариље
– Бојана Меловић, Средња школа, Нова Варош
– Даница Мојковић , Гимназија „Јосиф Панчић”, Бајина Башта
– Олгица Спасојевић , ОШ „Петар Лековић, Пожега
– Нермина Паровић , ЕТШ, Пријепоље

Чланови Надзорног одбора:
– Слађана Јањић, Медицинска школа, Ужице
– Јована Драшкић, Техничка школа, Пожега
– Бранка Ракоњац, Средња школа, Нова Варош

Све одлуке донете су једногласно.
За потребе Подружнице отворена је електронска адреса:

podruznicaskjzlatibor@gmail.com.

Захваљујемо Вам се на писму подршке и надамо се да ћемо својим 
радом успешно учествовати у активностима чувања књижевне традиције 
и неговања српског језика. 

Пожега,
10. 12. 2018. године

за Подружницу Друштва за српски језик и  
књижевост Србије Златиборског округа 

Марија Јеверичић, 
 Гимназија ,,Свети Сава”, Пожега

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДРУЖНИЦЕ ЗА МОРАВИЧКИ ОКРУГ 
ЗА 2018  ГОДИНУ

Чланови Подружнице Друштва за српски језик и књижевност за 
Моравички округ реализовали су током 2018. велики број активности из 
свог Годишњег плана рада. 

Одржано је седам скупштина на којима је дневни ред обухватао 
организацију угледних активности као и школских и осталих нивоа так-
мичења из књижевности, из језика, рецитовања као и два општинска и 
једно окружно такмичење из лепог говора. 

Разматрани су задаци и решења са такмичења, преклапања термина 
више такмичења, анализирани су пробни и завршни тестови, уџбеници 
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и програмски садржаји за пети разред. Примедбе и сугестије упућене су 
надлежним институцијама. 

Чланови Подружнице организовали су бројне угледне активности 
поводом значајни датума, Савиндана и школских јубилеја. 

Највећи број школа припрема и штампа школске листове и часопи-
се.

Такмичење и смотре

Успешно су реализоване све редовне активности у организацији и 
спровођењу школских, општинских и окружних такмичења из српског 
језика и језичке културе, Књижевне олимпијаде за ученике основних и 
средњих школа на територији Моравичког округа, као и такмичења у ре-
цитовању и у лепом говору. Сви резултати истакнути су на сајту Школске 
управе Чачак.

Школско такмичење из језика и језичке културе и Књижевне 
олимпијаде за 2018  

У уторак, 26. 12. 2017. одржан је састанак Подружнице Друштва за 
српски језик и књижевност за Моравички округ на којем су одређени 
термини за школска такмичења: 

– Школско такмичење за Књижевну олимпијаду – 28. фебруар 
2018. у 12.00. 

– Школско такмичење из језика и језичке културе – 13. март 2018. 
у 12.00.

– Тестове из српског језика и језичке културе припремили су: 
• 5. разред – Мира Терзић из ОШ „Др Драгиша Мишовић”,
• 6. разред – Марија Ћаловић и Наташа Пауновић из ОШ „Све-

ти Сава”,
• 7. разред – Гордана Николић из ОШ „Танаско Рајић”,
• 8. разред – Јована Милић из ОШ „Милица Павловић”.

– Тестове из књижевности сачинили су:
• 7. разред – Јелена Бојовић из ОШ „В. Караџић”,
• 8. разред – Чедомир Сандић из ОШ „Горачићи”.

Школе организатори општинских и окружних нивоа такмичења 
доделиле су дипломе најуспешнијим ученицима на крају свих циклуса так-
мичења, а матичне школе наградиле су ученике и наставнике књигама.

Резултати са републичког нивоа такмичења налазе се на сајту Друштва.
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Такмичење у лепом говору за ученике ОШ и СШ

ОШ „Милица Павловић” организовала је и ове године Општинско 
такмичење у лепом говору за ученике основних и средњих школа, у суботу, 
14. 4. 2018. и Окружно у недељу, 20. 5. 2018. године.

Међу циљевима овог такмичења су: унапређивање говорне културе 
ученика, подстицање љубави према књижевности и промовисање српске 
културне баштине. 

Чланови Подружнице, професори основних и средњих школа, чини-
ли су три стручна жирија. На општинском нивоу такмичило се 56 ученика 
у четири категорије:

– Прва категорија: I–II разред;
– Друга категорија: III–IV разред;
– Трећа категорија: V–VIII разред;
– Четврта категорија: I–IV разред.

На скупштини Подружнице за Моравички округ, одржаној 11. 10. 
2018, подржана је иницијатива стручног већа ОШ „Милица Павловић” да 
се термини такмичења у лепом говору распореде у првом полугодишту 
због великог броја активности у другом полугодишту. Због тога је током 
2018. одржано два такмичења 

У суботу, 8. 12. 2018. ОШ „Милица Павловић” Чачак била је органи-
затор Општинског такмичења у лепом говору за школску 2018/19, у коме 
је учествовало 90 ученика основних и средњих школа. 

Чланови жирија за млађи узраст: 
– Мила Мутавџић, проф. српског језика у ОШ „Свети ђакон Ава-

кум”, Трнава;
– Марина Сретеновић, проф. српског језика у Техничкој школи;
– Јелена Јововић, проф. српског језика у ОШ „Милица Павловић”.

Чланови жирија за средњи узраст (ученици од 5. до 8. разреда): 
– Сања Перовановић, проф. српског језика у Медицинској школи;
– Јелена Ружић, проф. српског језика у Прехрамбено-угоститељ-

ској школи;
– Ана Ђеровић, проф. српског језика у ОШ „Танаско Рајић”.

Жири за старији узраст (ученици средњих школа):
– Живка Бојовић, проф. српског језика у ОШ „Ратко Митро-

вић”;
– Душица Ћурчић, проф. српског језика у ОШ „Вук Караџић”;
– Милица Матовић, проф. српског језика у ОШ „Др Драгиша 

Мишовић”.
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Окружно такмичење одржаће се 19. јануара 2019. у ОШ „Милица 
Павловић”.

Како број учесника на овом такмичењу расте, Подружница за Мора-
вички округ предложиће да се лепи говор уврсти у календар такмичења и 
смотри МПНТР. У том случају, републички ниво могао би да се организује 
у другој половини фебруара, пре свих осталих такмичења. Град Чачак 
подржава ову иницијативу и спреман је да буде покровитељ републичког 
такмичења у лепом говору. 

Стогодишњица пробоја Солунског фронта

Поводом стогодишњице пробоја Солунског фронта, у ОШ „Свети 
Сава”, 29. октобра 2018. године, одржана је угледна активност реализова-
на у сарадњи са ученицима и колегама из ОШ „Др Драгиша Мишовић”. 
Програм је садржао одломке из сећања српских ратника, учесника у овим 
догађајима, али и белешке из ратних докумената, дневника, саопштења и 
наредби како савезничких, тако и непријатељских војсковођа и владара. 
Догађаји који су непосредно претходили пробоју, сам пробој, али и оно 
што је следило након њега, заузело је највише места у овом свечаном 
подсећању. Чуле су се и добро познате песме које су тематски и мотивски 
највише везане за то славно време српске историје. 

        Школе организатори општинских и окружних нивоа такмичења доделиле су дипломе 
најуспешнијим ученицима на крају свих циклуса такмичења, а матичне школе наградиле су 
ученике и наставнике  књигама. 
        Резултати са републичког нивоа такмичења налазе се на сајту Друштва. 
 
ТАКМИЧЕЊЕ У ЛЕПОМ ГОВОРУ ЗА УЧЕНИКЕ ОШ  И  СШ 
 
       ОШ „Милица Павловић” организовала је и ове године Општинско такмичење у лепом 
говору за ученике основних и средњих школа, у суботу, 14. 4. 2018. и Окружно у недељу, 20. 5. 
2018. године. 
Међу циљевима овог такмичења су: унапређивање говорне културе ученика, подстицање љубави 
према књижевности и промовисање српске културне баштине.   
Чланови Подружнице, професори основних и средњих школа,  чинили су три стручна жирија. На 
општинском нивоу такмичило се 56 ученика у четири категорије: 
Прва категорија: I–II разред; 
Друга категорија: III–IV разред; 
Трећа категорија: V–VIII разред; 
Четврта категорија: I–IV разред. 
На скупштини Подружнице за Моравички округ, одржаној 11. 10. 2018, подржана је иницијатива 
стручног већа ОШ „Милица Павловић” да се термини такмичења у лепом говору распореде у 
првом полугодишту због великог броја активности у другом полугодишту. Због тога је током 
2018. одржано два такмичења  
У суботу, 8. 12. 2018. ОШ „Милица Павловић” Чачак била је организатор Општинског такмичења 
у лепом говору за школску 2018/19, у коме је учествовало 90 ученика основних и средњих школа.  
Чланови жирија за млађи узраст:  
Мила Мутавџић, проф. српског језика у ОШ „Свети ђакон Авакум” Трнава 
Марина Сретеновић, проф. српског језика у Техничкој школи 
Јелена Јововић, проф. српског језика у ОШ „Милица Павловић” 
Чланови жирија за средњи узраст (ученици од 5. до 8. разреда):  
Сања Перовановић, проф. српског језика у Медицинској школи; 
Јелена Ружић, проф. српског језика у Прехрамбено-угоститељској школи; 
Ана Ђеровић, проф српског језика у ОШ „Танаско Рајић”. 
Жири за старији узраст (ученици средњих школа): 
Живка Бојовић, проф. српског језика у ОШ „Ратко Митровић”; 
Душица Ћурчић, проф. српског језика у ОШ „Вук Караџић”; 
Милица Матовић, проф. српског језика у ОШ „Др Драгиша Мишовић”. 
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Друга категорија: III–IV разред; 
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На скупштини Подружнице за Моравички округ, одржаној 11. 10. 2018, подржана је иницијатива 
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првом полугодишту због великог броја активности у другом полугодишту. Због тога је током 
2018. одржано два такмичења  
У суботу, 8. 12. 2018. ОШ „Милица Павловић” Чачак била је организатор Општинског такмичења 
у лепом говору за школску 2018/19, у коме је учествовало 90 ученика основних и средњих школа.  
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Јелена Јововић, проф. српског језика у ОШ „Милица Павловић” 
Чланови жирија за средњи узраст (ученици од 5. до 8. разреда):  
Сања Перовановић, проф. српског језика у Медицинској школи; 
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Окружно такмичење одржаће се 19. јануара 2019. у ОШ „Милица 



85

У уводној речи организатора овог програма истакнута је потреба и 
важност обележавања оваквих јубилеја: 

„Живимо у времену које нам намеће свету дужност да се 
подсетимо својих славних предака и њихове племените 
жртве. Ове јесени навршио се читав један век од пробоја 
Солунског фронта и ослобођења Србије од свирепе немач-
ко-аустроугарско- бугарске окупације. Други могу како им 
се каже или нареди, а ми, потомци тих најбољих синова 
српског рода, морамо онако како нам налажу љубав према 
слободи и тешко историјско искуство и памћење. Ко не 
познаје и не поштује своју древност и своју традицију, не 
може имати ни садашњост ни будућност. Све друго је под-
мукла превара и опака глупост. Време је да се освестимо 
и свету достојанствено и поносно кажемо и покажемо из 
дубине срца шта смо и ко смо, били и остали упркос свему. 
Један од тих начина је и ова скромна свечаност у част хероја 
Албанске голготе, Кајмакчалана и Солунског фронта. Вечна 
им слава и поштовање.”

Програм је 2. 11. 2018. још једном изведен у ОШ „Др Драгиша Ми-
шовић”.

Павловић”. 
Како број учесника на овом такмичењу расте, Подружница за Моравички округ предложиће да се 
лепи говор уврсти у календар такмичења и смотри МПНТР. У том случају, републички ниво могао 
би да се организује у другој половини фебруара, пре свих осталих такмичења. Град Чачак подржава 
ову иницијативу и спреман је да буде покровитељ републичког такмичења у лепом говору.  
 
 
 

СТОГОДИШЊИЦА ПРОБОЈА СОЛУНСКОГ ФРОНТА 
 
Поводом стогодишњице пробоја Солунског фронта, у ОШ „Свети Сава”, 29. октобра 2018. године, 
одржана је угледна активност реализована у сарадњи са ученицима и колегама из ОШ „Др 
Драгиша Мишовић”. Програм је садржао одломке из сећања српских ратника, учесника у овим 
догађајима, али и белешке из ратних докумената, дневника, саопштења и наредби како 
савезничких, тако и непријатељских војсковођа и владара. Догађаји који су непосредно 
претходили пробоју, сам пробој, али и оно што је следило након њега, заузело је највише места у 
овом свечаном подсећању. Чуле су се и добро познате песме које су тематски и мотивски највише 
везане за то славно време српске историје.  
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налажу љубав према слободи и тешко историјско искуство и памћење. Ко не познаје и не поштује 
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начина је и ова скромна свечаност у част хероја Албанске голготе, Кајмакчалана и Солунског 
фронта. Вечна им слава и поштовање.” 
Програм је 2. 11. 2018. још једном изведен у ОШ „Др Драгиша Мишовић”. 
 

   
 
Професори српског језика ОШ „Др Драгиша Мишовић” организовали су више активности од 
ширег друштвеног значаја током 2018. године. 
Изузетно посећено књижевно вече посвећено поезији Алексе Шантића одржано је 15. 5. 2018. у 
сарадњи са ученицима и професорима музичке културе. 
Професор српског језика и библиотекар Богдан Пауновић, текстописац и редитељ, са учитељицом 
Данијелом Минић учествовао је 16. 5. 2018. на Фестивалу предшколаца Чачка са представом 
Вучко иде у школу. 
Богдан Пауновић учествовао је у писању сценарија за манифестацију Чачак, мој град, одржану 25. 
5. 2018. поводом дочека гостију и колега из Лепосавића, Опова, Ћуприје, Краљева, Ниша, 
Белегиша и Косјерића. 
 

САТИРИЧНО ПЕРО ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА 
 
У ОШ „Свети Сава” одржано је 5. 12. 2018. већ традиционално књижевно вече Сатирично перо 
просветних радника испуњено хумористичним дијалозима, бисерима са школских часова, као и 
радовима професора, које организује Наташа Пауновић, професорка ове школе. Учествовали су 
ученици школе домаћина: Ива Стојић, Јана Момироски, Милица Поповић, Алекса Мосуровић, 
Јанко Бојовић и Данило Димић. Милица Стојић и Марија Дроца, као и ученице чачанске 
Гимназије  које су припремиле су одломак из Кир Јање Јована Стерије Поповића уз подршку своје 
професорке Александре Мишић која је прочитала две кратке шаљиве приче бугарског аутора 
Николе Крумова. Следили су ауторски текстови професора чачанских основних и средњих школа 
који су се највише бавили стањем у просвети. 
Своје текстове читали су професори српског језика и књижевности Наташа Турунташ из ОШ 
„Танаско Рајић”, Сања Перовановић из Медицинске школе, Оливера Крупеж из ОШ „Милица 
Павловић”, Богдан Пауновић из ОШ „Др Драгиша Мишовић”, Наташа Пауновић и вероучитељ 
Ђорђе Матијевић из ОШ „Свети Сава”. Текст Раде Каранац, просветног саветника Школске 
управе Чачак, прочитала је Зорица Ђокић, библиотекар. Програм је водила Сања Милић, 
професор српског језика и књижевности из ОШ „Свети Сава”. 
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Професори српског језика ОШ „Др Драгиша Мишовић” организовали 
су више активности од ширег друштвеног значаја током 2018. године.

Изузетно посећено књижевно вече посвећено поезији Алексе Шан-
тића одржано је 15. 5. 2018. у сарадњи са ученицима и професорима 
музичке културе.

Професор српског језика и библиотекар Богдан Пауновић, текстопи-
сац и редитељ, са учитељицом Данијелом Минић учествовао је 16. 5. 2018. 
на Фестивалу предшколаца Чачка са представом Вучко иде у школу.

Богдан Пауновић учествовао је у писању сценарија за манифестацију 
Чачак, мој град, одржану 25. 5. 2018. поводом дочека гостију и колега из 
Лепосавића, Опова, Ћуприје, Краљева, Ниша, Белегиша и Косјерића.

Сатирично перо просветних радника

У ОШ „Свети Сава” одржано је 5. 12. 2018. већ традиционално 
књижевно вече Сатирично перо просветних радника испуњено хумо-
ристичним дијалозима, бисерима са школских часова, као и радовима 
професора, које организује Наташа Пауновић, професорка ове школе. 
Учествовали су ученици школе домаћина: Ива Стојић, Јана Момироски, 
Милица Поповић, Алекса Мосуровић, Јанко Бојовић и Данило Димић; 
Милица Стојић и Марија Дроца, као и ученице чачанске Гимназије које 
су припремиле одломак из Кир Јање Јована Стерије Поповића уз подршку 
своје професорке Александре Мишић која је прочитала две кратке шаљиве 
приче бугарског аутора Николе Крумова. Следили су ауторски текстови 
професора чачанских основних и средњих школа који су се највише ба-
вили стањем у просвети.

Своје текстове читали су професори српског језика и књижевности 
Наташа Турунташ из ОШ „Танаско Рајић”, Сања Перовановић из Медицин-
ске школе, Оливера Крупеж из ОШ „Милица Павловић”, Богдан Пауновић 
из ОШ „Др Драгиша Мишовић”, Наташа Пауновић и вероучитељ Ђорђе 

     
   
Ова се манифестација по трећи пут одржава у пригодно преуређеној наставничкој канцеларији. 
Књижевно вече завршено је у истом тону како је и почело, духовитом поруком: „Нисмо ништа 
решили, али нисмо ни погрешили. Ово вече је било знак непристајања на све оно што води 
заглупљивању, затупљивању, отуђивању, заборављању, блебетању, мекетању, млаћењу празне 
сламе и поткивању жаба.” 
 

 
Учесници књижевне вечери Сатирично перо 2018. 

 
Презентација истраживачког пројекта „Подржимо писменост” одржана је 13. 9. 2018. године у 
мултимедијалној учионици ОШ „Свети Сава”. Ученицима шестог, седмог и осмог разреда и 
наставницима презентовани су подаци о броју неписмених као и анализа анкете коју су ученице 8. 
разреда спровеле међу ученицима и наставницима. Овај пројекат је реализован на иницијативу и 
уз подршку две професорице српског језика: Марије Крунић и Марије Ћаловић. 
 

ВЕЧЕ РУСКЕ ПОЕЗИЈЕ И МУЗИКЕ 
 
У среду, 14. 11. 2018.  године, у свечаној сали ОШ „Милица Павловић” организовано је Вече 
руске поезије и музике. Идејни творац ове поетске вечери је проф. књижевности Оливера Крупеж, 
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Матијевић из ОШ „Свети Сава”. Текст Раде Каранац, просветног саветника 
Школске управе Чачак, прочитала је Зорица Ђокић, библиотекар. Програм 
је водила Сања Милић, професор српског језика и књижевности из ОШ 
„Свети Сава”.

Ова се манифестација по трећи пут одржава у пригодно преуређе-
ној наставничкој канцеларији. Књижевно вече завршено је у истом тону 
како је и почело, духовитом поруком: „Нисмо ништа решили, али нисмо 
ни погрешили. Ово вече је било знак непристајања на све оно што води 
заглупљивању, затупљивању, отуђивању, заборављању, блебетању, меке-
тању, млаћењу празне сламе и поткивању жаба.”

Учесници књижевне вечери Сатирично перо 2018.

Презентација истраживачког пројекта „Подржимо писменост” одр-
жана је 13. 9. 2018. године у мултимедијалној учионици ОШ „Свети Сава”. 
Ученицима шестог, седмог и осмог разреда и наставницима презентовани 
су подаци о броју неписмених као и анализа анкете коју су ученице 8. 
разреда спровеле међу ученицима и наставницима. Овај пројекат је ре-
ализован на иницијативу и уз подршку две професорице српског језика: 
Марије Крунић и Марије Ћаловић.

Вече руске поезије и музике

У среду, 14. 11. 2018. године, у свечаној сали ОШ „Милица Павловић” 
организовано је Вече руске поезије и музике. Идејни творац ове поетске 
вечери је проф. књижевности Оливера Крупеж, која је била сценариста 
и водитељ програма. Ова манифестација окупља већ трећу годину заре-

     
   
Ова се манифестација по трећи пут одржава у пригодно преуређеној наставничкој канцеларији. 
Књижевно вече завршено је у истом тону како је и почело, духовитом поруком: „Нисмо ништа 
решили, али нисмо ни погрешили. Ово вече је било знак непристајања на све оно што води 
заглупљивању, затупљивању, отуђивању, заборављању, блебетању, мекетању, млаћењу празне 
сламе и поткивању жаба.” 
 

 
Учесници књижевне вечери Сатирично перо 2018. 

 
Презентација истраживачког пројекта „Подржимо писменост” одржана је 13. 9. 2018. године у 
мултимедијалној учионици ОШ „Свети Сава”. Ученицима шестог, седмог и осмог разреда и 
наставницима презентовани су подаци о броју неписмених као и анализа анкете коју су ученице 8. 
разреда спровеле међу ученицима и наставницима. Овај пројекат је реализован на иницијативу и 
уз подршку две професорице српског језика: Марије Крунић и Марије Ћаловић. 
 

ВЕЧЕ РУСКЕ ПОЕЗИЈЕ И МУЗИКЕ 
 
У среду, 14. 11. 2018.  године, у свечаној сали ОШ „Милица Павловић” организовано је Вече 
руске поезије и музике. Идејни творац ове поетске вечери је проф. књижевности Оливера Крупеж, 
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дом велики број учесника, а циљ је промовисање руског језика и руске 
књижевности. Руску поезију, на српском и на руском језику, казивали су 
ученици и професори основних и средњих школа..

Поред рецитовања најлепших стихова руских песника, посетиоци 
су могли да уживају и у двема композицијама које је извела Милица 
Матовић, проф. српског језика, али и у изложби књига на руском језику 
коју је организовала Биљана Лукић, школски библиотекар. Вредне књиге 
и часописи поклон су Руског дома чији су представници подржали ову 
активност на ширењу духовних и културних веза између два словенска 
народа. Посебну чар имале су песме руских песникиња Ане Ахматове и 
Марине Цветајеве у савременом извођењу руских певача које је припре-
мила Ксенија Радојичић, проф. руског језика. У реализацији су такође 
учествовали: Ђорђе Чоловић, вероучитељ, и Сања Живановић, професор 
ликовне културе.

Програм вечери: Милица Матовић, ОШ ,,Милица Павловић” песма 
Русија и Србија; Александар Јелисавчић, IV разред Гимназије, Песма за 
Босну, Јосиф Бродски; Наташа Турунташ, ОШ ,,Танаско Рајић”, епска пе-
сма Русија Славка Перошевића; Пушкинова поезија: Милица Мечанин и 
Милица Стојић, II разред Гимназије, Татјанино писмо Оњегину; Алекса 
Ђуровић, IV разред Гимназије, Волео сам Вас; Марија Дроца, II разред Гим-
назије, Керн; Данило Ковачевић, IV разред Гимназије, Мы любим тех, кто 
нас не любит; поезија Ане Ахматове: Ивана Ћирић, IV разред Гимназије: 
Дуго сам; Полина Власенко, III разред Гимназије, Дуго сам (на руском); 
Наталија Ћојбашић, IV разред Гимназије, Љубоморан, немиран; Ксенија 
Радојичић, ОШ ,,Таково” о руским песникињама Колдунья (современный 
романс); Софија Димитријевић, III разред Гимназије, Писмо Блоку; Маша 
Штављанин, ученица 7. разреда ОШ ,,М. Павловић”, Письмо Блоку, (на рус-
ком); Софија Димитријевић, I разред Гимназије, Психея; Ивана Нишавић, 
ученица 7. разреда ОШ ,,М. Павловић”, Психа, (на руском); Јесењинова 
поезија: Ања Брадић, II разред Гимназије, Гори звездо моја, не падај (на 
руском); Павле Лучић, IV разред Гимназије, Далека весела песма; Радмила 
Рубаковић Письмо матери; Новак Јовановић, ОШ ,,Свети ђакон Авакум” 
Шаганэ ты моя, Шаганэ!; Радмила Рубаковић и Новак Јовановић: Собаке 
Качалова; поезија Марине Цветајеве: Бојана Никшић, ОШ ,,М. Павловић” 
Марина; Теодора Мијаиловић, ученица 7. разреда ОШ ,,М. Павловић”, 
Ја ћу те отети; Сања Перовановић, Медицинска школа: Писмо Рилкеу; 
Маша Штављанин и Ивана Нишавић, ученице 7. разреда ОШ ,,М. Павло-
вић”, Поэты; Милица Матовић, Катюша, вокална интерпретација руске 
народне песме;
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Богдан Пауновић, ОШ „Др Драгиша Мишовић”: Сам у ноћи идем 
према друму, Љермонтов; Ана Ђеровић ОШ ,,Танаско Рајић”: Подмосковние 
вечери, Михаил Матусовски; Новак Јовановић ОШ ,,Свети ђакон Авакум”: 
В. П. Дис, Можда спава, на руском; Ксенија Радојичић ОШ ,,Таково”: Мне 
Нравится, Что Вы Марина Сурганова и Оркестр.

Косовско ходочашће Патријарха Павла

Град Чачак добио је почетком новембра 2018. благослов за одржавање 
манифестације „Дани патријарха Павла”. Програм духовног садржаја 
посвећен његовој светости патријарху Павлу, припремљен по угледу на 
централну градску манифестацију, одржан је 12. 12. 2018. у свечаној сали 
ОШ „Милица Павловић” са циљем да се семе духовног добра посеје и међу 
младим генерацијама. 

Уз драматизацију одломка из драме Љубомира Симовића Бој на Ко-
сову, одабране лирске песме и вокалне нумере професорке српског језика 
Милице Матовић, организатора ове активности, прилози су говорили 
о животу патријарха Павла и о његовом мисионарењу и ходочашћу по 
Косову и Метохији где је провео 34 године.

Чуле су се неке од свевремених порука патријарха Павла: „Понављам 
и себи и вама, и нас је Господ послао у наше време и поставио задатке које 
сваки од нас треба да изврши, и у својој породици, и у друштву, и у Цркви, 
и у целом човечанству. Да ли ћемо ми те задатке, понављам и говорим опет, 
извршити најбољом вољом, то зависи од нас. Ми се често изговарамо: да 
смо се родили у неко сретније и боље време, и ми бисмо били бољи. То је 
само изговор! Бог нам је дао снаге које су нам потребне, кад нас је поста-
вио у ово време, да ми, уз Његову благодатну помоћ, издржимо, одолимо 
и извршимо своје задатке. Ако ли снаге будемо расипали на ништавне 
ствари, нећемо их имати за оно што је најглавније... ” 

 

која је била сценариста и водитељ програма. Ова манифестација окупља већ трећу годину заредом 
велики број учесника, а циљ је промовисање руског језика и руске књижевности. Руску поезију, 
на српском и на руском језику, казивали су ученици и професори основних и средњих школа.. 
Поред рецитовања најлепших стихова руских песника, посетиоци су могли да уживају и у двема 
композицијама које је извела Милица Матовић, проф. српског језика, али и у изложби књига на 
руском језику коју је организовала Биљана Лукић, школски библиотекар. Вредне књиге и 
часописи поклон су Руског дома чији су представници подржали ову активност на ширењу 
духовних и културних веза између два словенска народа. Посебну чар имале су песме руских 
песникиња Ане Ахматове и Марине Цветајеве у савременом извођењу руских певача које је 
припремила Ксенија Радојичић, проф. руског језика. У реализацији су такође учествовали: Ђорђе 
Чоловић, вероучитељ, и Сања Живановић, професор ликовне културе. 
Програм вечери: Милица Матовић, ОШ ,,Милица Павловић” песма Русија и Србија; Александар 
Јелисавчић,  IV разред Гимназије, Песма за Босну, Јосиф Бродски;  Наташа Турунташ, ОШ 
,,Танаско Рајић”, епска песма Русија Славка Перошевића; Пушкинова поезија: Милица Мечанин и 
Милица Стојић, II разред Гимназије, Татјанино писмо Оњегину; Алекса Ђуровић, IV разред 
Гимназије, Волео сам Вас; Марија Дроца, II разред Гимназије, Керн; Данило Ковачевић, IV разред 
Гимназије, Мы любим тех, кто нас не любит; поезија Ане Ахматове: Ивана Ћирић, IV разред 
Гимназије: Дуго сам; Полина Власенко, III разред Гимназије, Дуго сам (на руском); Наталија 
Ћојбашић, IV разред Гимназије, Љубоморан, немиран; Ксенија Радојичић, ОШ ,,Таково” о руским 
песникињама Колдунья (современный романс); Софија Димитријевић, III разред Гимназије, Писмо 
Блоку; Маша Штављанин, ученица 7. разреда ОШ ,,М. Павловић”, Письмо Блоку, (на руском); 
Софија Димитријевић, I разред Гимназије, Психея; Ивана Нишавић, ученица 7. разреда ОШ ,,М. 
Павловић”,  Психа, (на руском); Јесењинова поезија: Ања Брадић, II разред Гимназије, Гори звездо 
моја, не падај (на руском);  Павле Лучић, IV разред Гимназије, Далека весела песма; Радмила 
Рубаковић Письмо матери; Новак Јовановић, ОШ ,,Свети ђакон Авакум” Шаганэ ты моя, 
Шаганэ!; Радмила Рубаковић и Новак Јовановић: Собаке Качалова; поезија Марине Цветајеве: 
Бојана Никшић, ОШ ,,М. Павловић” Марина; Теодора Мијаиловић, ученица 7. разреда ОШ ,,М. 
Павловић”, Ја ћу те отети; Сања Перовановић, Медицинска школа: Писмо Рилкеу; Маша 
Штављанин и Ивана Нишавић, ученице 7. разреда ОШ ,,М. Павловић”, Поэты; Милица Матовић, 
Катюша, вокална интерпретација руске народне песме; 
 

 

 
Богдан Пауновић, ОШ „Др Драгиша Мишовић”: Сам у ноћи идем према друму, Љермонтов; Ана 
Ђеровић ОШ ,,Танаско Рајић”: Подмосковние вечери, Михаил Матусовски; Новак Јовановић ОШ 
,,Свети ђакон Авакум”: В. П. Дис, Можда спава, на руском; Ксенија Радојичић ОШ ,,Таково”: 
Мне Нравится, Что Вы Марина Сурганова и Оркестр. 
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Увек и свагда, у свим невоља-
ма, патријарх је позивао народ на 
трпљење и на ношење свога крста, 
и изговарао речи охрабрења сво-
ме народу. 

Његов се овоземаљски живот 
угасио као свећа, отишао је тихо, 
као што је и живео, преминуо је 
у сну. Иако је телом напустио, 
српски народ, духом ће остати да 
увек бди над њим. И даље се води 
Косовски бој, а ни духовне борбе 
не престају. 

Косовски завет, отаџбину 
наших праотаца, постојање манастира и цркава, постојање косовских ју-
нака, косовских мајки и вереница, косовске сирочади и постојање вечите 
духовне борбе патријарх је оснажио речима којима пулсира срце сваког 
Србина и данас.

Светосавске свечаности

Велики број основних и средњих школа почео је пред Савиндан да 
организује више угледних активности – светосавску недељу. 

ОШ „Ратко Митровић” организовала је у периоду од 15. 1. 2018. до 
27. 1. 2018. по трећи пут културно-образовну манифестацију под називом 
Светосавске свечаности. Она је, према образовно-васпитном и културном 
садржају планираних активности, значајна не само за ученике, већ и за 
ширу друштвену заједницу. Програм је обухватио:

1. РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ СВИХ ГРАДСКИХ ШКОЛА (Вук 
Караџић, Милица Павловић, Ратко Митровић, Танаско Рајић, 
Филип Филиповић и Свети Сава)

КОСОВСКО ХОДОЧАШЋЕ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 
 
Град Чачак добио је почетком новембра 2018. благослов за одржавање манифестације „Дани 
патријарха Павла”. Програм духовног садржаја посвећен његовој светости патријарху Павлу, 
припремљен по угледу на централну градску манифестацију, одржан је 12. 12. 2018. у свечаној 
сали ОШ „Милица Павловић” са циљем да се семе духовног добра посеје и међу младим 
генерацијама.  
Уз драматизацију одломка из драме Љубомира Симовића Бој на Косову, одабране лирске песме и 
вокалне нумере професорке српског језика Милице Матовић, организатора ове активности, 
прилози су говорили о животу патријарха Павла и о његовом мисионарењу и ходочашћу по 
Косову и Метохији где је провео 34 године. 
Чуле су се неке од свевремених порука патријарха Павла: „Понављам и себи и вама, и нас је 
Господ послао у наше време и поставио задатке које сваки од нас треба да изврши, и у својој 
породици, и у друштву, и у Цркви, и у целом човечанству. Да ли ћемо ми те задатке, понављам и 
говорим опет, извршити најбољом вољом, то зависи од нас. Ми се често изговарамо: да смо се 
родили у неко сретније и боље време, и ми бисмо били бољи. То је само изговор! Бог нам је дао 
снаге које су нам потребне,  кад нас је поставио у ово време, да ми, уз Његову благодатну помоћ, 
издржимо, одолимо и извршимо своје задатке. Ако ли снаге будемо расипали на ништавне ствари, 
нећемо их имати за оно што је најглавније... “                                                      
                                                                                                               

                                                                                 Увек и свагда, у свим невољама, патријарх је 
позивао народ на трпљење и на ношење свога крста, и изговарао речи охрабрења своме народу.  

       Његов се овоземаљски живот угасио као свећа, 
отишао је тихо, као што је и живео, преминуо је у сну. 
Иако је телом напустио, српски народ, духом ће остати 
да увек бди над њим. И даље се води Косовски бој, а ни 
духовне борбе не престају.  
        Косовски завет, отаџбину наших праотаца, 
постојање манастира и цркава, постојање косовских 
јунака, косовских мајки и вереница, косовске сирочади и 
постојање вечите духовне борбе патријарх је оснажио 
речима којима пулсира срце сваког Србина и данас. 
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       Његов се овоземаљски живот угасио као свећа, 
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Иако је телом напустио, српски народ, духом ће остати 
да увек бди над њим. И даље се води Косовски бој, а ни 
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– вез и макраме
– иконописање
– витешку радионицу
– археолошку радионицу
– црквено појање

2. ПОЕТСКО ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС 
 Теме:

– Витез на речи, витез на делу
– Сваки је витез чувар своје части
– Витезови међу нама

3. КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ
– концерт Српских православних појаца 17. 1. 2018. 
– трибина – гост психотерапеут др. Биљана Анђелковић 25. 1. 

2018. 
– трибина – Православно спортско друштво СВЕТА СРБИЈА 

(Немања Мајдов – актуелни светски шампион у џудоу и Дра-
гутин Топић – вишеструки шампион у скоку у вис)

4. Свечана Светосавска академија

Треће светосавске свечаности у ОШ „Ратко Митровић”

У оквиру светосавске недеље у свечаној сали ОШ „Милица Павло-
вић” одржан је угледни час Дан холокауста – култура сећања, поводом 27. 
јануара, Међународног дана сећања на жртве холокауста. Овај је датум 
установљен 1. новембра 2005. резолуцијом Генералне скупштине УН према 
дану када је 1945. ослобођен Аушвиц-Биркенау, најозлоглашенији логор 
смрти у поробљеној Европи. 

Оливера Крупеж издвојила је сегменте из књижевних дела и из био-
графија књижевника који сведоче о страхоти холокауста. Стално присутне 
опасности од расне, националне и верске мржње засноване на предрасуда-
ма указују на потребу да се свака генерација изнова подсећа на необориве 
историјске чињенице и на страшне последице једног од највећих злочина 
против човечности у историји. 

ОШ „Ратко Митровић” организовала је у периоду од 15. 1. 2018. до 27. 1. 2018. по трећи пут 
културно-образовну манифестацију под називом Светосавске свечаности. Она је, према 
образовно-васпитном и културном садржају планираних активности, значајна не само за ученике, 
већ и за ширу друштвену заједницу. Програм је обухватио: 
1. РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ СВИХ ГРАДСКИХ ШКОЛА (Вук Караџић, Милица Павловић, Ратко 
Митровић, Танаско Рајић, Филип Филиповић и Свети Сава) 
- вез и макраме 
- иконописање 
- витешку радионицу 
- археолошку радионицу 
- црквено појање 
2. ПОЕТСКО ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС  
Теме:  - Витез на речи, витез на делу 
- Сваки је витез чувар своје части 
- Витезови међу нама 
3. КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ 
- концерт Српских православних појаца 17. 1. 2018.  
- трибина – гост психотерапеут др. Биљана Анђелковић 25. 1. 2018.  
- трибина – Православно спортско друштво СВЕТА СРБИЈА (Немања Мајдов – актуелни светски 
шампион у џудоу и Драгутин Топић – вишеструки шампион у скоку у вис) 
4. СВЕЧАНА СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА. 
 

          
Треће светосавске свечаности у ОШ „Ратко Митровић” 
 
У оквиру светосавске недеље у свечаној сали ОШ „Милица Павловић” одржан је угледни час Дан 
холокауста – култура сећања, поводом 27. јануара, Међународног дана сећања на жртве 
холокауста. Овај је датум установљен 1. новембра 2005. резолуцијом Генералне скупштине УН 
према дану када је 1945. ослобођен Аушвиц-Биркенау, најозлоглашенији логор смрти у 
поробљеној Европи.  
Оливера Крупеж издвојила је сегменте из књижевних дела и из биографија књижевника који 
сведоче о страхоти холокауста. Стално присутне опасности од расне, националне и верске мржње 
засноване на предрасудама указују на потребу да се свака генерација изнова подсећа на необориве 
историјске чињенице и на страшне последице једног од највећих злочина против човечности у 
историји.  
Наглашене су и геноцидне активности и масовна страдања српског становништва током Другог 
светског рата.  
 

ГИМНАЗИЈА ЧАЧАК 
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Наглашене су и геноцидне активности и масовна страдања српског 
становништва током Другог светског рата. 

Гимназија Чачак

Професори чачанске Гимназије 
организовали су велики број културних 
активности међу којима су бројне про-
моције књига и књижевне вечери које 
су већим делом остварене у сарадњи 
са Књижевним клубом Дома културе 
Чачак.

 Професор Александра Мишић 
била је рецензент романа Виктора Да-

видовића Зашто сам живео само један сат чија је промоција одржана у 
Дому културе (јануар 2018). 

Професор Владимир Димитријевић одржао је у Малој сали Дома 
културе 24. јануара 2018. предавање „Зашто се време убрзава?”. 

Професор Дејан Крунић позвао је чачанску песникињу Милицу 
Миму Дмитровић да посети часове српског језика у одељењу IV2 (април 
2018).

У оквиру обновљене делатности 
Заједнице дома и школе професор 
Слободан Николић организовао је 
предавањe – трибину „Како постати 
и остати добар писац” које је пра-
тила пројекција неколико кратких 
филмова рађених по Живковићевим 
причама. Слушаоци су имали при-
лику да чују како се може постати и 

остати добар писац од др Зорана Живковића, професора књижевности 
(креативног писања) на Филолошком факултету у Београду и једног од 
најпревођенијих савремених српских писаца. 

На Сајму школског издаваштва Моравичког округа априла 2018. 
Гимназион је освојио прво место у категорији средњошколских часопи-
са. Проф. Биљана Бојовић радила је лектуру и коректуру Гимназиона, а 
проф. Слободан Николић учествовао је у обликовању и писању текстова 
за овај часопис.

Ана Ранђић одржала је књижевно вече поводом објављивања своје 
збирке поезије La linea у Клубу Дома културе 22. марта 2018. године. У 
Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис” проф. Ана Ранђић отво-
рила је изложбу „Мој живот није протек’о залуду” на којој је пред бројном 

Професори чачанске Гимназије организовали су велики број културних активности међу којима 
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 Професор Александра Мишић била је рецензент романа Виктора Давидовића Зашто сам живео 
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пројекција неколико кратких филмова рађених по Живковићевим причама. Слушаоци су имали 
прилику да чују како се може постати и остати добар писац од др Зорана Живковића, професора 
књижевности (креативног писања) на Филолошком факултету у Београду и једног од 
најпревођенијих савремених српских писаца.  
 

   
 
На Сајму школског издаваштва Моравичког округа априла 2018. Гимназион је освојио прво место 
у категорији средњошколских часописа. Проф. Биљана Бојовић радила је лектуру и коректуру 
Гимназиона, а проф. Слободан Николић учествовао је у обликовању и писању текстова за овај 
часопис. 
Ана Ранђић одржала је књижевно вече поводом објављивања своје збирке поезије La linea у Клубу 
Дома културе 22. марта 2018. године. У  Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис”  проф. 
Ана Ранђић отворила је  изложбу „Мој живот није протек’о залуду” на којој је пред бројном 
публиком казивала о песнику мостарског круга Алекси Шантићу. Проф. Александра Мишић 
припремила је прилоге за програм поводом 150 година од рођења Алексе Шантића (март 2018). 
Проф. Владимир Димитријевић је 20. фебруара 2018, у Музеју Рудничко–таковског краја, са 
професорком руског језика, Ксенијом Радојичић, говорио о стогодишњици бољшевичке 
револуције. У Руском дому у Београду, 26. априла, говорио је о руском преводу романа Једро наде 
Николе Маловића,  
Ученик Александре Мишић Богдан Плавшић 37 освојио је трећу награду на конкурсу Београдског 
огледања за текст „Јер све што љубимо, створили смо сами”.  Проф. Александра Мишић  била је 
ментор  Анастасији Рогановић која је освојила прво место и максималан број поена на 
Републичкој смотри талената 2. јуна 2018. за одбрану рада „Говорна култура гимназијских 
професора”. Објављен јој је стручни рад у „Школском  часу” (двоброј 3-4 )  на тему „Победе и 
порази главног јунака у роману Искушеник Богдана Максимовића. Била је рецензент на 
промоцијама књига Искушеник Богдана Максимовића у Удружењу књижевника у Београду, 
Аранђеловцу, Сремским Карловцима и Кући Ђуре Јакшића, романа Миће Миловановића 
Дерилијум и књиге Миодрага Азањца Флаута-фрула од искона.  
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публиком казивала о песнику мостарског круга Алекси Шантићу. Проф. 
Александра Мишић припремила је прилоге за програм поводом 150 година 
од рођења Алексе Шантића (март 2018).

Проф. Владимир 
Димитријевић је 20. 
фебруара 2018, у Музеју 
Рудничко–таковског 
краја, са професорком 
руског језика, Ксенијом 
Радојичић, говорио о 
стогодишњици бољ-
шевичке револуције. У 
Руском дому у Београ-
ду, 26. априла, говорио 
је о руском преводу ро-
мана Једро наде Николе 
Маловића, 

Ученик Алексан-
дре Мишић Богдан 
Плавшић 37 освојио 
је трећу награду на 
конкурсу Београдског 
огледања за текст „Јер 
све што љубимо, ство-
рили смо сами”. Проф. 
Александра Мишић 
била је ментор Анаста-
сији Рогановић која је 
освојила прво место и 
максималан број поена 
на Републичкој смотри 
талената 2. јуна 2018. 
за одбрану рада „Го-

ворна култура гимназијских професора”. Објављен јој је стручни рад у 
„Школском часу” (двоброј 3–4) на тему „Победе и порази главног јунака 
у роману Искушеник Богдана Максимовића. Била је рецензент на промо-
цијама књига Искушеник Богдана Максимовића у Удружењу књижевника 
у Београду, Аранђеловцу, Сремским Карловцима и Кући Ђуре Јакшића, 
романа Миће Миловановића Дерилијум и књиге Миодрага Азањца Фла-
ута-фрула од искона. 

Професор Слободан Николић водио је велики број културних про-
грама на нивоу града: предавање „Љубомир Мицић и Бранко ве Пољански 

Професор Слободан Николић водио је велики број културних програма на нивоу града: предавање 
„Љубомир Мицић и Бранко Ве Пољански – зенитизам као жива авангарда” (октобар 2018); 
промоција романа Умро сам у петак Ненада Гугла (фебруар 2018) и Средоземље Сава 
Стијеповића (децембар 2017). 

Књижевно вече Стихом изнутра у Регионалном центру 28. марта 2018. 
 
Александра Мишић учествовала је на књижевној вечери под називом Стихом изнутра. На овој 
вечери просветни радници, углавном наставници српског језика и књижевности, читали су своју 
поезију у Регионалном центру.  
       

ГИМНАЗИЈА ИВАЊИЦА ВАЉЕВСКА БОЛНИЦА 
 
У фискултурној сали Гимназије Ивањица 7. јуна 2018. ученици свих разреда, од прве до четврте 
године, реализовали су угледни час о надљудском пожртвовању и страдању за време Великог 
рата. Ваљевска болница једна је од најдраматичнијих епизода из Првог светског рата, недовољно 
истражена, па тиме и недовољно позната. Она је историјски феномен, место где је 7500 рањеника 
неговало 26 лекара, лечилиште у коме су се уместо асептичног памука ране покривале куваном 
сламом и где су хирурзи оперисали без успављивања. У јесен 1914. и пролеће 1915. Ваљево је 
било епицентар заразе. Пегави тифус претворио је град у болницу. Десет хиљада становника 
нашло се у ситуацији да прихвати 100 000 војника, рањеника, болесних и избеглица. Смртност се 
кретала и до 90%. У Ваљеву је умрло преко 3 500 војника и око 4000 цивила. Све зграде, болнице, 
школе, кафане, куће, све што је имало кров, претворено је у болницу. Умрли нису могли бити 
редовно сахрањивани, одлагани су у помоћне зграде, ковчези више нису прављени. Једно морамо 
да знамо: немамо право да заборавимо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гимназијска сала 

била је мала да прими све оне који су хтели да погледају тему о страдању, храбрости и отпору која 
је постала огледало хуманости и надљудског жртвовања. У представи је учествовало тридесет пет 
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– зенитизам као жива авангарда” (октобар 2018); промоција романа Умро 
сам у петак Ненада Гугла (фебруар 2018) и Средоземље Сава Стијеповића 
(децембар 2017).

Александра Мишић учествовала је на књижевној вечери под називом 
Стихом изнутра. На овој вечери просветни радници, углавном наставни-
ци српског језика и књижевности, читали су своју поезију у Регионалном 
центру. 

Гимназија Ивањица „Ваљевска болница”

У фискултурној сали Гимназије Ивањица 
7. јуна 2018. ученици свих разреда, од прве до 
четврте године, реализовали су угледни час о 
надљудском пожртвовању и страдању за вре-
ме Великог рата. Ваљевска болница једна је од 
најдраматичнијих епизода из Првог светског 
рата, недовољно истражена, па тиме и недо-
вољно позната. Она је историјски феномен, 
место где је 7500 рањеника неговало 26 лекара, 
лечилиште у коме су се уместо асептичног па-
мука ране покривале куваном сламом и где су 
хирурзи оперисали без успављивања. У јесен 
1914. и пролеће 1915. Ваљево је било епицен-
тар заразе. Пегави тифус претворио је град 

у болницу. Десет хиљада становника нашло се у ситуацији да прихвати 
100 000 војника, рањеника, болесних и избеглица. Смртност се кретала 
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„Љубомир Мицић и Бранко Ве Пољански – зенитизам као жива авангарда” (октобар 2018); 
промоција романа Умро сам у петак Ненада Гугла (фебруар 2018) и Средоземље Сава 
Стијеповића (децембар 2017). 

Књижевно вече Стихом изнутра у Регионалном центру 28. марта 2018. 
 
Александра Мишић учествовала је на књижевној вечери под називом Стихом изнутра. На овој 
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неговало 26 лекара, лечилиште у коме су се уместо асептичног памука ране покривале куваном 
сламом и где су хирурзи оперисали без успављивања. У јесен 1914. и пролеће 1915. Ваљево је 
било епицентар заразе. Пегави тифус претворио је град у болницу. Десет хиљада становника 
нашло се у ситуацији да прихвати 100 000 војника, рањеника, болесних и избеглица. Смртност се 
кретала и до 90%. У Ваљеву је умрло преко 3 500 војника и око 4000 цивила. Све зграде, болнице, 
школе, кафане, куће, све што је имало кров, претворено је у болницу. Умрли нису могли бити 
редовно сахрањивани, одлагани су у помоћне зграде, ковчези више нису прављени. Једно морамо 
да знамо: немамо право да заборавимо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гимназијска сала 

била је мала да прими све оне који су хтели да погледају тему о страдању, храбрости и отпору која 
је постала огледало хуманости и надљудског жртвовања. У представи је учествовало тридесет пет 

Професор Слободан Николић водио је велики број културних програма на нивоу града: предавање 
„Љубомир Мицић и Бранко Ве Пољански – зенитизам као жива авангарда” (октобар 2018); 
промоција романа Умро сам у петак Ненада Гугла (фебруар 2018) и Средоземље Сава 
Стијеповића (децембар 2017). 

Књижевно вече Стихом изнутра у Регионалном центру 28. марта 2018. 
 
Александра Мишић учествовала је на књижевној вечери под називом Стихом изнутра. На овој 
вечери просветни радници, углавном наставници српског језика и књижевности, читали су своју 
поезију у Регионалном центру.  
       

ГИМНАЗИЈА ИВАЊИЦА ВАЉЕВСКА БОЛНИЦА 
 
У фискултурној сали Гимназије Ивањица 7. јуна 2018. ученици свих разреда, од прве до четврте 
године, реализовали су угледни час о надљудском пожртвовању и страдању за време Великог 
рата. Ваљевска болница једна је од најдраматичнијих епизода из Првог светског рата, недовољно 
истражена, па тиме и недовољно позната. Она је историјски феномен, место где је 7500 рањеника 
неговало 26 лекара, лечилиште у коме су се уместо асептичног памука ране покривале куваном 
сламом и где су хирурзи оперисали без успављивања. У јесен 1914. и пролеће 1915. Ваљево је 
било епицентар заразе. Пегави тифус претворио је град у болницу. Десет хиљада становника 
нашло се у ситуацији да прихвати 100 000 војника, рањеника, болесних и избеглица. Смртност се 
кретала и до 90%. У Ваљеву је умрло преко 3 500 војника и око 4000 цивила. Све зграде, болнице, 
школе, кафане, куће, све што је имало кров, претворено је у болницу. Умрли нису могли бити 
редовно сахрањивани, одлагани су у помоћне зграде, ковчези више нису прављени. Једно морамо 
да знамо: немамо право да заборавимо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гимназијска сала 

била је мала да прими све оне који су хтели да погледају тему о страдању, храбрости и отпору која 
је постала огледало хуманости и надљудског жртвовања. У представи је учествовало тридесет пет 
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је у болницу. Умрли нису могли бити редовно сахрањивани, одлагани су 
у помоћне зграде, ковчези више нису прављени. Једно морамо да знамо: 
немамо право да заборавимо.

Гимназијска сала била је мала да прими све оне који су хтели да 
погледају тему о страдању, храбрости и отпору која је постала огледало 
хуманости и надљудског жртвовања. У представи је учествовало тридесет 
пет ученика и чланови хора „Ива вокалис”. Представу је припремила и 
организовала професорка српског језика Биљана Ајдачић.

 На основу анализе ЗУОВ-а, ученици осмог разреда при Гимназији 
Ивањица, талентовани за математику, на завршном испиту у школској 
2017/2018. из српског језика постигли су најбољи резултат у Републици. 
Просечан број поена из Српског језика био је 601, док је републички про-
сек био 500. Предметни наставник у овом одељењу била је професорка 
Биљана Ајдачић.

Медицинска школа Чачак

И ове године одржан је низ активности у оквиру пројекта Превенција 
насиља – Протокол Министарства просвете РС о превенцији насиља: 

Наранџаста недеља: Дани младих дама – обележавање Дана бор-
бе против насиља над женама, активност професора српског језика и 
књижевности Медицинске школе. Предавање Борба против насиља 
реализовала је Мица Костић. Радионицу Моћ позитивних порука у 
изградњи међуљудских односа, превенција насиља реализовала је Сања 
Перовановић.

Обележавање Вукових јубилеја и угледне активности

Незнадоше свијет поједоше, правопис у јавном простору; омаж Ву-
ковим јубилејима (1818, 1868), пројектна активност. 

Вуков рјечник – енциклопедија српског народа – угледни час, Мица 
Костић.

Шта можемо научити о Вуку и шта можемо научити од Вука (изло-
жба) – Ана Пајевић.

Наши дани – кореспондирање Дисове песме са савременим тренут-
ком, Сања Перовановић.

Проклета авлија Ива Андрића – драматизација, Сања Перовановић.
Писменост у дигиталном свету – Ана Пајевић.
Кад су цветале тикве, корелација са информатиком и рачунарством 

– Ана Пајевић.
Археолошко налазиште Пепељуга – Јелена Драмићанин.
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Представа у Специјалној школи: Најбогатији врабац на свету – Ана 
Пајевић.

Конкурси: Европски дневник – Где прошлост сусреће будућност (Јеле-
на Драмићанин, Мица Костић) и Одржи слово насиљу језичком културом, 
пројекат на конкурсу Града Чачка (Сања Перовановић).

Техничка школа у Чачку

Ученици Техничке школе учествовали су на општинском такмичењу 
Књижевна олимпијада, одржаном 10. марта 2018. у Медицинској школи у 
Чачку. Пласман на окружни ниво такмичења обезбедило је двоје ученика 
првог и другог разреда: Анђела Ђоковић (ментор: проф. Марина Мило-
шевић) и Урош Ковачевић (ментор: проф. Ана Павловић). На окружном 
нивоу такмичења у Гучи Анђела Ђоковић заузела је треће место.

На општинској смотри рецитатора „Песниче народа мог”, одржаној 
31. марта 2018, учествовало је петоро кандидата (професори-ментори били 
су: Тања Поповић, Ана Павловић, Наташа Бошковић, Љиљана Ранковић 
и Марина Милошевић). На окружни ниво пласирали су се: Наталија 
Петронијевић III8 и Владимир Бошковић III8 (ментор: проф. Љиљана 
Ранковић). Наталија Петронијевић је на окружној смотри одржаној 14. 4. 
2018. у Горњем Милановцу освојила треће место. 

Сви чланови Стручног већа Техничке школе били су укључени у 
бројне културне активности: приредба ученика Техничке школе у Дому 
пензионера, програм за Светосавску академију, програм свечане доделе 
диплома матурантима Техничке школе, програм на отварању Изложбе 
радова ученика и професора Техничке школе у Дому културе. Професо-
ри су осмислили и са ученицима реализовали чин званичног отварања и 
медијско представљање догађаја.

Професори Марина Милошевић и Ана Павловић са ученицима 
трећег разреда реализовале су угледни час „Поезија Диса и Црњанског” 
(22. 5. 2018). 

Професор Љиљана Ранковић са својим ученицима обележила је 
Светски дан читања наглас читањем поезију српских песника В. П. Диса 
и Лазе Костића преко разгласа.

Професорке Техничке школе присуствовале су књижевним вечерима 
„Стихом изнутра” и „Књижевност – од фејсбука до књиге”, на трибини 
Како се дете кали у човека; промоцијама књига Ненада Гугла Умро сам у 
петак, Ане Ранђић Ла Линеа и Богдана Максимовића Искушеник. Уче-
ствовале су и на поетско-музичкој вечери „И опет ми душа о теби сања”, 
на научном скупу „Поезија Бране Петровића”, у радионици у оквиру 
програма „Расковник – раскуј своје знање”, на стручном скупу о Вуковој 
реформи.
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Иницијатива за сарадњу

Очекујемо помоћ Друштва за српски језик и књижевност у оствари-
вању иницијативе да се лепи говор уврсти у календар такмичења и смотри 
МПНТР, такође позивамо представнике свих подружница да подрже наш 
предлог. 

Датум: 20. 12. 2018.
Место: Чачак

Председник Подружнице  
за Моравички округ  

Оливера Крупеж

ДРУШТВО ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
ЗА ПОДУНАВСКИ ОКРУГ (2017/2018)

На изборној и оснивачкој Скуп-
штини, одржаној децембра 2017. године, 
донета је одлука о формирању Друштва 
за српски језик и књижевност за Поду-
навски округ, које ће почивати на чвр-
сто постављеним темељима претходног 
петогодишњег рада Подружнице. Тада 
је за председника Друштва у наредном 
двогодишњем периоду изабрана Људ-
мила Вуковић.

Као новоформирано Друштво, 
настојимо да реализујемо, проширујемо и обогаћујемо већ постављене 
темеље рада. Делатност Друштва спроводи се кроз програмске садржаје, 
као и до сада:

1) организација и спровођење такмичења из књижевности (Књи-
жевна олимпијада) и Такмичења из српског језика и језичке 
културе;

2) организација стручних семинара;
3) обележавање значајних годишњица српске књижевности и 

културе (литерарни и мултимедијални конкурси за ученике 
основних и средњих школа, предавања еминентних стручњака 
о књижевницима чији се јубилеј обележава, пригодно култур-
но-уметнички програми посвећени значајним ствараоцима у 
извођењу ученика основних и средњих школа);

4) сарадња са институцијама просвете, културе и културним ма-
нифестацијама (основне и средње школе Подунавског округа, 

Професори Марина Милошевић и Ана Павловић са ученицима трећег разреда реализовале су 
угледни час „Поезија Диса и Црњанског” (22. 5. 2018).        
Професор Љиљана Ранковић са својим ученицима обележила је Светски дан читања наглас 
читањем поезију српских песника В. П. Диса и Лазе Костића преко разгласа. 
Професорке Техничке школе присуствовале су књижевним вечерима „Стихом изнутра” и 
„Књижевност – од фејсбука до књиге”, на трибини Како се дете кали у човека; промоцијама књига 
Ненада Гугла Умро сам у петак, Ане Ранђић Ла Линеа и Богдана Максимовића Искушеник. 
Учествовале су на поетско-музичкој вечери „И опет ми душа о теби сања”, на научном скупу 
„Поезија Бране Петровића”, у радионици у оквиру програма „Расковник – раскуј своје знање”, на 
стручном скупу о Вуковој реформи. 
 
     Иницијатива  за сарадњу 
 
      Очекујемо помоћ Друштва за српски језик и књижевност у остваривању иницијативе да се 
лепи говор уврсти у календар такмичења и смотри МПНТР, такође  позивамо представнике свих 
подружница да подрже наш предлог.  

  
 
Датум: 20. 12. 2018.                                                                 Председник Подружнице 
Место: Чачак                                                                                  за Моравички округ            
                                                                                                              Оливера Крупеж 
 

 

ДРУШТВО ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЗА ПОДУНАВСКИ ОКРУГ 

(2017/2018) 

На изборној и оснивачкој Скупштини, одржаној децембра 2017. године, донета је одлука о 
формирању Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ, које ће почивати на 
чврсто постављеним темељима претходног петогодишњег рада Подружнице. Тада је за 
председника Друштва у наредном двогодишњем периоду изабрана Људмила Вуковић. 

Као новоформирано Друштво, настојимо да реализујемо, 
проширујемо и обогаћујемо већ постављене темеље рада. 
Делатност Друштва спроводи се кроз програмске садржаје, као и 
до сада: 

1) организација и спровођење такмичења из 
књижевности (Књижевна олимпијада) и Такмичења 
из српског језика и језичке културе; 

2) организација стручних семинара; 
3) обележавање значајних годишњица српске 

књижевности и културе (литерарни и 
мултимедијални конкурси за ученике основних и средњих школа, предавања еминентних 
стручњака о књижевницима чији се јубилеј обележава, пригодно културно-уметнички 
програми посвећени значајним ствараоцима у извођењу ученика основних и средњих 
школа); 
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Регионални центар за професионални развој запослених у 
образовању Смедерево, Народна библиотека Смедерево, Центар 
за културу Смедерево, Међународни фестивал поезије „Смеде-
ревска песничка јесен” итд.);

5) награђивање ученика и наставника, најуспешнијих у годишњим 
такмичарским циклусима);

6) афирмација и представљање културно-уметничких активности-
ма у школама (литерарно стваралаштво, позоришне представе, 
уметнички перформанси, сценски игрокази и сл.);

7) хуманитарне акције (прикупљање књига за школске библиотеке). 

Добра комуникација међу колегама са територије Смедерева, Смеде-
ревске Паланке и Велике Плане омогућава активно учешће свих чланова 
у наведеним сегментима рада Друштва.

Током 2018. године Друштво Подунавског округа наставило је рад са 
утврђеним програмским садржајима, обогаћујући их и новим активности-
ма. Уз реализацију осам такмичења, посебно истичемо гостовање проф  
др Рајне Драгићевић и проф  др Бошка Сувајџића у септембру  У изве-
штају наводимо активности реализоване у овој календарској години. 

У јануару 2018. године по пети пут успешно јe реализован Светосав-
ски литерарни конкурс у организацији Народне библиотеке Смедерево 
и Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ. Ученици 

основних и средњих школа заблистали 
су и доказали да знају и умеју да цене 
и чувају традицију и дух светосавља. 
Захваљујући труду свих нас (професора, 
библиотекара и, пре свега, ученика), на 
конкурс су пристигла сто двадесет три 
рада. Ученици нижих разреда писали 
су радове на задату тему Престо га је 
чек’о – он га није хтео, он је нешто 
више срцем зажелео. Старији основци 
писали су о Саветима Светога Саве 
српском народу, који захваљујући нама 
и данас живе не само 27. јануара, већ 
током читаве године. Ученици средњих 
школа писали су своје радове инспири-
сане Бећковићевим стиховима Савиним 

4) сарадња са институцијама просвете, културе и културним манифестацијама (основне и 
средње школе Подунавског округа, Регионални центар за професионални развој 
запослених у образовању Смедерево, Народна библиотека Смедерево, Центар за културу 
Смедерево, Међународни фестивал поезије „Смедеревска песничка јесен” итд.); 

5) награђивање ученика и наставника, најуспешнијих у годишњим такмичарским циклусима); 
6) афирмација и представљање културно-уметничких активностима у школама (литерарно 

стваралаштво, позоришне представе, уметнички перформанси, сценски игрокази и сл.); 
7) хуманитарне акције (прикупљање књига за школске библиотеке).  

Добра комуникација међу колегама са територије 
Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике 
Плане омогућава активно учешће свих чланова у 
наведеним сегментима рада Друштва. 

Током 2018. године Друштво Подунавског округа 
наставило је рад са утврђеним програмским 
садржајима, обогаћујући их и новим 
активностима. Уз реализацију осам такмичења, 
посебно истичемо гостовање проф. др Рајне 
Драгићевић и проф. др Бошка Сувајџића у септембру. У извештају наводимо активности 
реализоване у овој календарској години.  

 

У јануару 2018. године по пети пут успешно јe 
реализован Светосавски литерарни конкурс у 
организацији Народне библиотеке Смедерево и 
Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски 
округ. Ученици основних и средњих школа 
заблистали су и доказали да знају и умеју да цене и чувају 
традицију и дух светосавља. Захваљујући труду 
свих нас (професора, библиотекара и, пре свега, 
ученика), на конкурс су пристигла сто двадесет три рада. 
Ученици нижих разреда писали су радове на задату тему Престо га је чек'о - он га није хтео, он је 
нешто више срцем зажелео. Старији основци писали су о Саветима Светога Саве српском 
народу, који захваљујући нама и данас живе не само 27. јануара, већ током читаве године. 
Ученици средњих школа писали су своје радове инспирисане Бећковићевим стиховима Савиним 
стопама, ка Савином извору, на Савином врху. Успешност конкурса је несумњива, а ми смо 
поносни на постигнуто. Подунавски округ је опет доказао да има сјајне наставнике, ученике и 
запослене у култури који су својим трудом и залагањем допринели да лик и дело највећег српског 
просветитеља и даље сија.  

 

4) сарадња са институцијама просвете, културе и културним манифестацијама (основне и 
средње школе Подунавског округа, Регионални центар за професионални развој 
запослених у образовању Смедерево, Народна библиотека Смедерево, Центар за културу 
Смедерево, Међународни фестивал поезије „Смедеревска песничка јесен” итд.); 

5) награђивање ученика и наставника, најуспешнијих у годишњим такмичарским циклусима); 
6) афирмација и представљање културно-уметничких активностима у школама (литерарно 

стваралаштво, позоришне представе, уметнички перформанси, сценски игрокази и сл.); 
7) хуманитарне акције (прикупљање књига за школске библиотеке).  

Добра комуникација међу колегама са територије 
Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике 
Плане омогућава активно учешће свих чланова у 
наведеним сегментима рада Друштва. 

Током 2018. године Друштво Подунавског округа 
наставило је рад са утврђеним програмским 
садржајима, обогаћујући их и новим 
активностима. Уз реализацију осам такмичења, 
посебно истичемо гостовање проф. др Рајне 
Драгићевић и проф. др Бошка Сувајџића у септембру. У извештају наводимо активности 
реализоване у овој календарској години.  

 

У јануару 2018. године по пети пут успешно јe 
реализован Светосавски литерарни конкурс у 
организацији Народне библиотеке Смедерево и 
Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски 
округ. Ученици основних и средњих школа 
заблистали су и доказали да знају и умеју да цене и чувају 
традицију и дух светосавља. Захваљујући труду 
свих нас (професора, библиотекара и, пре свега, 
ученика), на конкурс су пристигла сто двадесет три рада. 
Ученици нижих разреда писали су радове на задату тему Престо га је чек'о - он га није хтео, он је 
нешто више срцем зажелео. Старији основци писали су о Саветима Светога Саве српском 
народу, који захваљујући нама и данас живе не само 27. јануара, већ током читаве године. 
Ученици средњих школа писали су своје радове инспирисане Бећковићевим стиховима Савиним 
стопама, ка Савином извору, на Савином врху. Успешност конкурса је несумњива, а ми смо 
поносни на постигнуто. Подунавски округ је опет доказао да има сјајне наставнике, ученике и 
запослене у култури који су својим трудом и залагањем допринели да лик и дело највећег српског 
просветитеља и даље сија.  

 

4) сарадња са институцијама просвете, културе и културним манифестацијама (основне и 
средње школе Подунавског округа, Регионални центар за професионални развој 
запослених у образовању Смедерево, Народна библиотека Смедерево, Центар за културу 
Смедерево, Међународни фестивал поезије „Смедеревска песничка јесен” итд.); 

5) награђивање ученика и наставника, најуспешнијих у годишњим такмичарским циклусима); 
6) афирмација и представљање културно-уметничких активностима у школама (литерарно 

стваралаштво, позоришне представе, уметнички перформанси, сценски игрокази и сл.); 
7) хуманитарне акције (прикупљање књига за школске библиотеке).  

Добра комуникација међу колегама са територије 
Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике 
Плане омогућава активно учешће свих чланова у 
наведеним сегментима рада Друштва. 

Током 2018. године Друштво Подунавског округа 
наставило је рад са утврђеним програмским 
садржајима, обогаћујући их и новим 
активностима. Уз реализацију осам такмичења, 
посебно истичемо гостовање проф. др Рајне 
Драгићевић и проф. др Бошка Сувајџића у септембру. У извештају наводимо активности 
реализоване у овој календарској години.  

 

У јануару 2018. године по пети пут успешно јe 
реализован Светосавски литерарни конкурс у 
организацији Народне библиотеке Смедерево и 
Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски 
округ. Ученици основних и средњих школа 
заблистали су и доказали да знају и умеју да цене и чувају 
традицију и дух светосавља. Захваљујући труду 
свих нас (професора, библиотекара и, пре свега, 
ученика), на конкурс су пристигла сто двадесет три рада. 
Ученици нижих разреда писали су радове на задату тему Престо га је чек'о - он га није хтео, он је 
нешто више срцем зажелео. Старији основци писали су о Саветима Светога Саве српском 
народу, који захваљујући нама и данас живе не само 27. јануара, већ током читаве године. 
Ученици средњих школа писали су своје радове инспирисане Бећковићевим стиховима Савиним 
стопама, ка Савином извору, на Савином врху. Успешност конкурса је несумњива, а ми смо 
поносни на постигнуто. Подунавски округ је опет доказао да има сјајне наставнике, ученике и 
запослене у култури који су својим трудом и залагањем допринели да лик и дело највећег српског 
просветитеља и даље сија.  
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стопама, ка Савином извору, на Савином врху. Успешност конкурса је 
несумњива, а ми смо поносни на постигнуто. Подунавски округ је опет 
доказао да има сјајне наставнике, ученике и запослене у култури који су 
својим трудом и залагањем допринели да лик и дело највећег српског 
просветитеља и даље сија. 

Поводом дана Народне библиотеке Смедере-
во организован је упис чланова Друштва за српски 
језик и књижевност за Подунавски округ, Друштва 
учитеља Смедерева и школских библиотекара у На-
родну библиотеку Смедерево, Народну библиотеку 
„Милутин Срећковић” у Смедеревској Паланци и 
Библиотеку „Радоје Домановић” у Великој Плани.

Акцијом Заједно до неговања читалачке културе (од 3. до 18. 
маја) желели смо да дамо пример добре сарадње запослених у култури 
и образовању, верујући да ћемо у будућности интензивније и успешније 
сарађивати. 

Наше Друштво и ове године је организовало и успешно реализовало 
у Подунавском округу осам такмичења из српског језика и језичке културе 
и такмичења из књижевности. Ове године на републичком нивоу такми-
чења наш округ имао је 38 представника. Укупно је освојено 6 награда. 
Та успешна деца најбољи су приказ Смедерева, Смедеревске Паланке и 
Велике Плане, понос Подунавља и заслужују све похвале. У табели је 
дат приказ укупног броја учесника на одржаним такмичењима школске 
2017/2018. године. 

4) сарадња са институцијама просвете, културе и културним манифестацијама (основне и 
средње школе Подунавског округа, Регионални центар за професионални развој 
запослених у образовању Смедерево, Народна библиотека Смедерево, Центар за културу 
Смедерево, Међународни фестивал поезије „Смедеревска песничка јесен” итд.);

5) награђивање ученика и наставника, најуспешнијих у годишњим такмичарским циклусима);
6) афирмација и представљање културно-уметничких активностима у школама (литерарно 

стваралаштво, позоришне представе, уметнички перформанси, сценски игрокази и сл.);
7) хуманитарне акције (прикупљање књига за школске библиотеке). 

Добра комуникација међу колегама са територије 
Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике 
Плане омогућава активно учешће свих чланова у 
наведеним сегментима рада Друштва.

Током 2018. године Друштво Подунавског округа 
наставило је рад са утврђеним програмским 
садржајима, обогаћујући их и новим 
активностима. Уз реализацију осам такмичења, 
посебно истичемо гостовање проф. др Рајне 
Драгићевић и проф. др Бошка Сувајџића у септембру. У извештају наводимо активности 
реализоване у овој календарској години. 

У јануару 2018. године по пети пут успешно јe 
реализован Светосавски литерарни конкурс у 
организацији Народне библиотеке Смедерево и 
Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски 
округ. Ученици основних и средњих школа 
заблистали су и доказали да знају и умеју да цене и чувају 
традицију и дух светосавља. Захваљујући труду 
свих нас (професора, библиотекара и, пре свега, 
ученика), на конкурс су пристигла сто двадесет три рада.
Ученици нижих разреда писали су радове на задату тему Престо га је чек'о - он га није хтео, он је 
нешто више срцем зажелео. Старији основци писали су о Саветима Светога Саве српском 
народу, који захваљујући нама и данас живе не само 27. јануара, већ током читаве године. 
Ученици средњих школа писали су своје радове инспирисане Бећковићевим стиховима Савиним 
стопама, ка Савином извору, на Савином врху. Успешност конкурса је несумњива, а ми смо 
поносни на постигнуто. Подунавски округ је опет доказао да има сјајне наставнике, ученике и 
запослене у култури који су својим трудом и залагањем допринели да лик и дело највећег српског 
просветитеља и даље сија. 

Поводом дана Народне библиотеке Смедерево организован је упис 
чланова Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ, 
Друштва учитеља Смедерева и школских библиотекара у Народну 
библиотеку Смедерево, Народну библиотеку „Милутин Срећковић” у 
Смедеревској Паланци и Библиотеку „Радоје Домановић” у Великој 
Плани.

Акцијом Заједно до неговања читалачке културе (од  3. до 18. маја) желели смо да дамо 
пример добре сарадње запослених у култури и образовању, верујући да ћемо у будућности 
интензивније и успешније сарађивати.       

Наше Друштво и ове године је организовало и успешно реализовало у Подунавском округу осам 

такмичења из српског језика и језичке културе и такмичења из књижевности. Ове године на 

републичком нивоу такмичења наш округ имао је 38 представника. Укупно је освојено 6 награда. 

Та успешна деца најбољи су приказ Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане, понос 

Подунавља и заслужују све похвале. У табели је дат приказ укупног броја учесника на одржаним 

такмичењима школске 2017/2018. године. 
+ 

Табеларни приказ награђених учесника на општинском,
окружном и републичком нивоу такмичења

4) сарадња са институцијама просвете, културе и културним манифестацијама (основне и 
средње школе Подунавског округа, Регионални центар за професионални развој 
запослених у образовању Смедерево, Народна библиотека Смедерево, Центар за културу 
Смедерево, Међународни фестивал поезије „Смедеревска песничка јесен” итд.);

5) награђивање ученика и наставника, најуспешнијих у годишњим такмичарским циклусима);
6) афирмација и представљање културно-уметничких активностима у школама (литерарно 

стваралаштво, позоришне представе, уметнички перформанси, сценски игрокази и сл.);
7) хуманитарне акције (прикупљање књига за школске библиотеке). 

Добра комуникација међу колегама са територије 
Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике 
Плане омогућава активно учешће свих чланова у 
наведеним сегментима рада Друштва.

Током 2018. године Друштво Подунавског округа 
наставило је рад са утврђеним програмским 
садржајима, обогаћујући их и новим 
активностима. Уз реализацију осам такмичења, 
посебно истичемо гостовање проф. др Рајне 
Драгићевић и проф. др Бошка Сувајџића у септембру. У извештају наводимо активности 
реализоване у овој календарској години. 

У јануару 2018. године по пети пут успешно јe 
реализован Светосавски литерарни конкурс у 
организацији Народне библиотеке Смедерево и 
Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски 
округ. Ученици основних и средњих школа 
заблистали су и доказали да знају и умеју да цене и чувају 
традицију и дух светосавља. Захваљујући труду 
свих нас (професора, библиотекара и, пре свега, 
ученика), на конкурс су пристигла сто двадесет три рада.
Ученици нижих разреда писали су радове на задату тему Престо га је чек'о - он га није хтео, он је 
нешто више срцем зажелео. Старији основци писали су о Саветима Светога Саве српском 
народу, који захваљујући нама и данас живе не само 27. јануара, већ током читаве године. 
Ученици средњих школа писали су своје радове инспирисане Бећковићевим стиховима Савиним 
стопама, ка Савином извору, на Савином врху. Успешност конкурса је несумњива, а ми смо 
поносни на постигнуто. Подунавски округ је опет доказао да има сјајне наставнике, ученике и 
запослене у култури који су својим трудом и залагањем допринели да лик и дело највећег српског 
просветитеља и даље сија. 
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Табеларни приказ награђених учесника на општинском, 
окружном и републичком нивоу такмичења

Освојене награде доказ су квалитетног рада наших колега и потен-
цијала који има омладина округа у близини Дунава. 

Друштвo за српски језик и књижевност за Подунавски округ по пети 
пут организовало је, уз велику подршку Регионалног центра за професио-
нални развој запослених у образовању Смедерево, свечани скуп поводом 
завршетка такмичарског циклуса школске 2017/2018. године. Симболичан 
назив Од часа српског језика до космоса садржао је у себи примарни 
циљ ове дивне активности која унапређује образовно-васпитни процес у 
нашем округу – жељу за афирмисањем знања, залагања и мотивисаности 
које су у такмичарској борби показали најуспешнији ученици и настав-
ници. Похвалили смо такмичарски дух наших ученика, најуспешнијих на 
такмичењима из српског језика и језичке културе и на такмичењима из 
књижевности. Овом приликом смо одали признање и колегама које несе-
бично преносе своје знање и са задовољством представљају Подунавски 
округ на републичким такмичењима. 

 

Поводом дана Народне библиотеке Смедерево организован је упис 
чланова Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски округ, 
Друштва учитеља Смедерева и школских библиотекара у Народну 
библиотеку Смедерево, Народну библиотеку „Милутин Срећковић” у 
Смедеревској Паланци и Библиотеку „Радоје Домановић” у Великој 
Плани. 

Акцијом Заједно до неговања читалачке културе (од  3. до 18. маја) желели смо да дамо 
пример добре сарадње запослених у култури и образовању, верујући да ћемо у будућности 
интензивније и успешније сарађивати.        

 

Наше Друштво и ове године је организовало и успешно реализовало у Подунавском округу осам 

такмичења из српског језика и језичке културе и такмичења из књижевности. Ове године на 

републичком нивоу такмичења наш округ имао је 38 представника. Укупно је освојено 6 награда. 

Та успешна деца најбољи су приказ Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике Плане, понос 

Подунавља и заслужују све похвале. У табели је дат приказ укупног броја учесника на одржаним 

такмичењима школске 2017/2018. године.  
+ 

Табеларни приказ награђених учесника на општинском, 
окружном и републичком нивоу такмичења 

 

 

4) сарадња са институцијама просвете, културе и културним манифестацијама (основне и 
средње школе Подунавског округа, Регионални центар за професионални развој 
запослених у образовању Смедерево, Народна библиотека Смедерево, Центар за културу 
Смедерево, Међународни фестивал поезије „Смедеревска песничка јесен” итд.); 

5) награђивање ученика и наставника, најуспешнијих у годишњим такмичарским циклусима); 
6) афирмација и представљање културно-уметничких активностима у школама (литерарно 

стваралаштво, позоришне представе, уметнички перформанси, сценски игрокази и сл.); 
7) хуманитарне акције (прикупљање књига за школске библиотеке).  

Добра комуникација међу колегама са територије 
Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике 
Плане омогућава активно учешће свих чланова у 
наведеним сегментима рада Друштва. 

Током 2018. године Друштво Подунавског округа 
наставило је рад са утврђеним програмским 
садржајима, обогаћујући их и новим 
активностима. Уз реализацију осам такмичења, 
посебно истичемо гостовање проф. др Рајне 
Драгићевић и проф. др Бошка Сувајџића у септембру. У извештају наводимо активности 
реализоване у овој календарској години.  

 

У јануару 2018. године по пети пут успешно јe 
реализован Светосавски литерарни конкурс у 
организацији Народне библиотеке Смедерево и 
Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски 
округ. Ученици основних и средњих школа 
заблистали су и доказали да знају и умеју да цене и чувају 
традицију и дух светосавља. Захваљујући труду 
свих нас (професора, библиотекара и, пре свега, 
ученика), на конкурс су пристигла сто двадесет три рада. 
Ученици нижих разреда писали су радове на задату тему Престо га је чек'о - он га није хтео, он је 
нешто више срцем зажелео. Старији основци писали су о Саветима Светога Саве српском 
народу, који захваљујући нама и данас живе не само 27. јануара, већ током читаве године. 
Ученици средњих школа писали су своје радове инспирисане Бећковићевим стиховима Савиним 
стопама, ка Савином извору, на Савином врху. Успешност конкурса је несумњива, а ми смо 
поносни на постигнуто. Подунавски округ је опет доказао да има сјајне наставнике, ученике и 
запослене у култури који су својим трудом и залагањем допринели да лик и дело највећег српског 
просветитеља и даље сија.  

 

Освојене награде доказ су квалитетног рада наших колега и потенцијала који има омладина 
округа у близини Дунава.  

 

            Друштвo за српски језик и књижевност за Подунавски округ по пети пут организовало је, 

уз велику подршку Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању 

Смедерево, свечани скуп поводом завршетка такмичарског циклуса школске 2017/2018. године. 

Симболичан назив Од часа српског језик до космоса садржао је у себи примарни циљ ове дивне 

активности која унапређује образовно-васпитни процес у нашем округу ─ жељу за афирмисањем 

знања, залагања и мотивисаности које су у такмичарској борби показали најуспешнији ученици и 

наставници. Похвалили смо такмичарски дух наших ученика, најуспешнијих на такмичењима из 

српског језика и језичке културе и на такмичењима из књижевности. Овом приликом смо одали 

признање и колегама које несебично преносе своје знање и са задовољством представљају 

Подунавски округ на републичким такмичењима.   

        

Ученици ОШ ,,Бранко Радичевић” из Лугавчине су представом ,,Покондирена тиква” по тексту 

Јована Стерије Поповића, песмом, игром и одличном глумом, одушевили окупљене ученике и 

наставнике, те су сви отишли кућама насмејаног лица, а нас уверили да је посао наставника диван 

поред свих недаћа. 

 

           Као део програма Недеље истраживача, европске манифестације посвећене 

популаризацији науке,  гости Научног клуба Регионалног центра за професионални развој 
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Ученици ОШ ,,Бранко Радичевић” из Лугавчине су представом ,,По-
кондирена тиква” по тексту Јована Стерије Поповића, песмом, игром и 
одличном глумом, одушевили окупљене ученике и наставнике, те су сви 
отишли кућама насмејаног лица, а нас уверили да је посао наставника 
диван поред свих недаћа.

Као део програма Недеље истраживача, европске манифестације 
посвећене популаризацији науке, гости Научног клуба Регионалног цен-
тра за професионални развој запослених у образовању Смедерево били 
су проф  др Рајна Драгићевић и проф  др Бошко Сувајџић у среду, 26  
септембра 2018  године. Настојимо да наши семинари буду место где ће 
се првенствено нова знања стицати и нова пријатељства склапати. 

Проф. др Рајна Драгићевић, пред-
седник Савеза славистичких друштава 
Србије, управник Катедре за српски 
језик са јужнословенским језицима на 
Филолошком факултету Универзитета у 
Београду, одржала је предавање Културнo 
стeрeoтипни пojмoви у српскoм jeзику 
са почетком у 18.00 часова. Вешто и зна-
лачки, онако како то ретко који предавач 

уме, проф. Рајна Драгићевић је на примерима из српског језика и неких 
страних језика, користећи као теоријску подлогу технику семантичког 
диференцијала Чарлса Озгуда, показала заинтересованим ученицима и 
наставницима како се може измерити афективни интезитет лексема и 
каква је дистинкција између културно стереотипних и културно аморфних 

појмова у одређеним језицима. Проф. др 
Бошко Сувајџић, председник Међународног 
комитета слависта, управник Катедре за 
српску књижевност са јужнословенским 
књижевностима на Филолошком факул-
тету Универзитета у Београду, одржао је 
предавање Вукoв „Српски рjeчник” (1818) 
у свoм врeмeну и дaнaс са почетком у 19.00 
часова. Презентујући сaврeмeне aспeкте 

прoучaвaњa „Српскoг рjeчникa”, кojи je нe сaмo знaчajнo лeксикoгрaф-
скo дeлo нeгo и „eнциклoпeдиja нaрoднoг живoтa” и ризницa нaрoдних 
умoтвoринa, проф. Сувајџић је својом беседом, дајући низ занимљивих и 
мање познатих научно-истраживачких открића, допринео и обележавању 

4) сарадња са институцијама просвете, културе и културним манифестацијама (основне и 
средње школе Подунавског округа, Регионални центар за професионални развој 
запослених у образовању Смедерево, Народна библиотека Смедерево, Центар за културу 
Смедерево, Међународни фестивал поезије „Смедеревска песничка јесен” итд.); 

5) награђивање ученика и наставника, најуспешнијих у годишњим такмичарским циклусима); 
6) афирмација и представљање културно-уметничких активностима у школама (литерарно 

стваралаштво, позоришне представе, уметнички перформанси, сценски игрокази и сл.); 
7) хуманитарне акције (прикупљање књига за школске библиотеке).  

Добра комуникација међу колегама са територије 
Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике 
Плане омогућава активно учешће свих чланова у 
наведеним сегментима рада Друштва. 

Током 2018. године Друштво Подунавског округа 
наставило је рад са утврђеним програмским 
садржајима, обогаћујући их и новим 
активностима. Уз реализацију осам такмичења, 
посебно истичемо гостовање проф. др Рајне 
Драгићевић и проф. др Бошка Сувајџића у септембру. У извештају наводимо активности 
реализоване у овој календарској години.  

 

У јануару 2018. године по пети пут успешно јe 
реализован Светосавски литерарни конкурс у 
организацији Народне библиотеке Смедерево и 
Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски 
округ. Ученици основних и средњих школа 
заблистали су и доказали да знају и умеју да цене и чувају 
традицију и дух светосавља. Захваљујући труду 
свих нас (професора, библиотекара и, пре свега, 
ученика), на конкурс су пристигла сто двадесет три рада. 
Ученици нижих разреда писали су радове на задату тему Престо га је чек'о - он га није хтео, он је 
нешто више срцем зажелео. Старији основци писали су о Саветима Светога Саве српском 
народу, који захваљујући нама и данас живе не само 27. јануара, већ током читаве године. 
Ученици средњих школа писали су своје радове инспирисане Бећковићевим стиховима Савиним 
стопама, ка Савином извору, на Савином врху. Успешност конкурса је несумњива, а ми смо 
поносни на постигнуто. Подунавски округ је опет доказао да има сјајне наставнике, ученике и 
запослене у култури који су својим трудом и залагањем допринели да лик и дело највећег српског 
просветитеља и даље сија.  

 

запослених у образовању Смедерево били су проф. др Рајна Драгићевић и проф. др Бошко 

Сувајџић у среду, 26. септембра 2018. године. Настојимо да наши семинари буду место где ће се 

првенствено нова знања стицати и нова пријатељства склапати.  

         Проф. др Рајна Драгићевић, председник Савеза славистичких 

друштава Србије, управник Катедре за српски језик са 

јужнословенским језицима на Филолошком факултету Универзитета у 

Београду, одржала је предавање Културнo стeрeoтипни пojмoви у 

српскoм jeзику са почетком у 18.00 часова. Вешто и зналачки, онако 

како то ретко који предавач уме, проф. Рајна Драгићевић је на примерима из српског језика и 

неких страних језика, користећи као теоријску подлогу технику семантичког диференцијала 

Чарлса Озгуда, показала заинтересованим ученицима и наставницима како се може измерити 

афективни интезитет лексема и каква је дистинкција између културно стереотипних и културно 

аморфних појмова у одређеним језицима. Проф. др Бошко Сувајџић, председник Међународног 

комитета слависта, управник Катедре за српску књижевност са 

јужнословенским књижевностима на Филолошком факултету 

Универзитета у Београду, одржао је предавање Вукoв „Српски 

рjeчник” (1818) у свoм врeмeну и дaнaс са почетком у 19.00 

часова. Презентујући сaврeмeне aспeкте прoучaвaњa „Српскoг 

рjeчникa”, кojи je нe сaмo знaчajнo лeксикoгрaфскo дeлo нeгo и „eнциклoпeдиja нaрoднoг живoтa” 

и ризницa нaрoдних умoтвoринa, проф. Сувајџић је својом беседом, дајући низ занимљивих и 

мање познатих научно-истраживачких открића, допринео и обележавању знaчajнoг jубилejа – 

двeстoгoдишњице oд првoг издaњa Вуковог „Српскoг рjeчникa”, подстакнувши окупљене да на 

прави начин разумеју колико је реформатор српског језика, писма и правописа био напредан у 

односу на доба у којем је живео и стварао. 

           Предавања су била намењена ученицима средњих школа, наставницима и свим другим 

љубитељима науке о српском језику и књижевности, а професори са Филолошког факултета нама 

су увек драги гости.  
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знaчajнoг jубилejа – двeстoгoдишњице oд првoг издaњa Вуковог „Српскoг 
рjeчникa”, подстакнувши окупљене да на прави начин разумеју колико је 
реформатор српског језика, писма и правописа био напредан у односу на 
доба у којем је живео и стварао.

Предавања су била намењена ученицима средњих школа, наставни-
цима и свим другим љубитељима науке о српском језику и књижевности, 
а професори са Филолошког факултета нама су увек драги гости. 

Наставници српског језика и књижев-
ности основних и средњих школа Смедерева, 
Смедеревске Паланке и Велике Плане, као и 
наставници разредне наставе, показали су као 
и увек велико интересовање за обуку, па су чак 
две групе од 30 учесника имале прилику да 
се оспособе за планирање, одабир и примену 
различитих техника читања и тумачења књи-

жевних и некњижевних текстова и да развију компетенције за примену 
различитих метода које поспешују ученичку самосталност у анализи 
прочитаног и уочавању узрочно-последичних веза у тексту на семинару 
„Значај разумевања прочитаног за образовни систем” (катал  број: 440) 
који је реализован 3  и 4  новембра.

Реализаторке семинара Марина Панић и Светлана Гагић Филиповић 
су, користећи обиље презентација, писаних материјала и информатичких 

алата, понудиле решења за сталне дилеме 
и многе недоумице износећи низ могућ-
ности при отклањању слабости у раду на 
различитим врстама књижевних текстова, 
као и при отклањању недостатака у раду 
на различитим врстама некњижевних тек-
стова. Предложиле су и разноврсне начине 
којима би се отклониле препреке у раду на 
различитим врстама текстуалних задатака. 

На самом крају семинара било је речи о општем разумевању прочитаног 
на сваком часу и свеобухватном значају вештине читања за образовни 
систем. На овом семинару доказано је да на најбољи начин знања на се-
минарима намењеним просветним радницима преносе управо просветни 
радници који су добри практичари и који се и сами у свакодневном раду 
са ученицима суочавају са низом проблемских ситуација.

4) сарадња са институцијама просвете, културе и културним манифестацијама (основне и 
средње школе Подунавског округа, Регионални центар за професионални развој 
запослених у образовању Смедерево, Народна библиотека Смедерево, Центар за културу 
Смедерево, Међународни фестивал поезије „Смедеревска песничка јесен” итд.); 

5) награђивање ученика и наставника, најуспешнијих у годишњим такмичарским циклусима); 
6) афирмација и представљање културно-уметничких активностима у школама (литерарно 

стваралаштво, позоришне представе, уметнички перформанси, сценски игрокази и сл.); 
7) хуманитарне акције (прикупљање књига за школске библиотеке).  

Добра комуникација међу колегама са територије 
Смедерева, Смедеревске Паланке и Велике 
Плане омогућава активно учешће свих чланова у 
наведеним сегментима рада Друштва. 

Током 2018. године Друштво Подунавског округа 
наставило је рад са утврђеним програмским 
садржајима, обогаћујући их и новим 
активностима. Уз реализацију осам такмичења, 
посебно истичемо гостовање проф. др Рајне 
Драгићевић и проф. др Бошка Сувајџића у септембру. У извештају наводимо активности 
реализоване у овој календарској години.  

 

У јануару 2018. године по пети пут успешно јe 
реализован Светосавски литерарни конкурс у 
организацији Народне библиотеке Смедерево и 
Друштва за српски језик и књижевност за Подунавски 
округ. Ученици основних и средњих школа 
заблистали су и доказали да знају и умеју да цене и чувају 
традицију и дух светосавља. Захваљујући труду 
свих нас (професора, библиотекара и, пре свега, 
ученика), на конкурс су пристигла сто двадесет три рада. 
Ученици нижих разреда писали су радове на задату тему Престо га је чек'о - он га није хтео, он је 
нешто више срцем зажелео. Старији основци писали су о Саветима Светога Саве српском 
народу, који захваљујући нама и данас живе не само 27. јануара, већ током читаве године. 
Ученици средњих школа писали су своје радове инспирисане Бећковићевим стиховима Савиним 
стопама, ка Савином извору, на Савином врху. Успешност конкурса је несумњива, а ми смо 
поносни на постигнуто. Подунавски округ је опет доказао да има сјајне наставнике, ученике и 
запослене у култури који су својим трудом и залагањем допринели да лик и дело највећег српског 
просветитеља и даље сија.  

 

аставници српског језика и књижевности основних и средњих школа Смедерева, 

Смедеревске Паланке и Велике Плане, као и наставници разредне наставе, показали 

су као и увек велико интересовање за обуку, па су чак две групе од 30 учесника 

имале прилику да се оспособе за планирање, одабир и примену различитих техника читања и 

тумачења књижевних и некњижевних текстова и да развију компетенције за примену различитих 

метода које поспешују ученичку самосталност у анализи прочитаног и уочавању узрочно-

последичних веза у тексту на семинару „Значај разумевања прочитаног за образовни систем” 

(катал. број: 440) који је реализован 3. и 4. новембра.  

Реализаторке семинара Марина Панић и Светлана Гагић 

Филиповић су, користећи обиље презентација, писаних 

материјала и информатичких алата, понудиле решења за сталне дилеме 

и многе недоумице износећи низ могућности при отклањању 

слабости у раду на различитим врстама књижевних текстова, као и при 

отклањању недостатака у раду на различитим врстама некњижевних 

текстова. Предложиле су и разноврсне начине којима би се отклониле 

препреке у раду на различитим врстама текстуалних задатака. На 

самом крају семинара било је речи о општем разумевању прочитаног 

на сваком часу и свеобухватном значају вештине читања за образовни систем. На овом семинару 

доказано је да на најбољи начин знања на семинарима намењеним просветним радницима преносе 

управо просветни радници који су добри практичари и који се и сами у свакодневном раду са 

ученицима суочавају са низом проблемских ситуација. 

 

 

руштво за српски језик и књижевност за Подунавски 

округ и Регионални центар за професионални развој 

запослених у образовању Смедерево поводом 

oбележавањa 120 година од рођења Десанке 

Максимовић, највеће српске песникиње, 

 Н 

  Д 
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Друштво за српски језик и књижевност за 
Подунавски округ и Регионални центар за про-
фесионални развој запослених у образовању 
Смедерево поводом oбележавањa 120 година 
од рођења Десанке Максимовић, највеће 
српске песникиње, расписали су литерарни 
поетски конкурс за ученике основних и 
средњих школа Подунавског округа Поезија 
се пише душом (конкурс за најлепшу поетску 
творевину). На 
објављени кон-

курс пристигла су сто шездесет три поетска 
остварења груписана у три категорије (прва 
категорија – ученици од првог до четвр-
тог разреда, друга категорија – ученици од 
петог до осмог разреда и трећа категорија 
– ученици средњих школа). Одазвали су се 
ученици Велике Плане, Смедеревске Паланке 
и Смедерева. Трочлана комисија шифроване 
радове је прегледала и оценила. Велики одзив 
ученика показује да је омладина Подунавског 
округа мотивисана за литерарним стварала-
штвом. Награђени ученици добили су занимљиве награде, а уручивање је 
било 14. децембра у 18.30 у Регионалном центру за професионални развој 
запослених у образовању. Уметнички обликована поетска дела наших ђака 
доказ су да Десанка Максимовић и данас живи, а да свако дете, девојчурак 
или девојка, момчић или момак стасава уз њене песме. 

Заједно са малим песницима маштали смо над књигом бајки, сазна-
ли како изгледа шумска љуљашка и како ђачко срце уме кришом да пати 
због неузвраћене симпатије, засадили смо у свом врту пролеће, открили 
дуго чуване дечје тајне и разгласили целом свету да пусти децу да мирно 
одрастају. Разумели смо сету што је узалудна реч ма која, осетили зашто 
је љубав маслачков пухор који сваки додир може да стресе и препознали 
дубину бола и радости што су младе душе далеке лирске оазе. Окупљени 
су гласним аплаузима поздрављали сваки дубоко доживљени дечји стих 
и сваку риму, награђујући таленат основаца и средњошколаца, а као да 
је и благи осмех на Десанкином лицу обасјао драгоценом топлином наш 
вечерашњи скуп организован у њену част. Верујемо да је негде далеко, у 
плаветнилу неба, вечерас била посебно радосна и поносна што смо 120 

4) сарадња са институцијама просвете, културе и културним манифестацијама (основне и 
средње школе Подунавског округа, Регионални центар за професионални развој 
запослених у образовању Смедерево, Народна библиотека Смедерево, Центар за културу 
Смедерево, Међународни фестивал поезије „Смедеревска песничка јесен” итд.); 

5) награђивање ученика и наставника, најуспешнијих у годишњим такмичарским циклусима); 
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наставило је рад са утврђеним програмским 
садржајима, обогаћујући их и новим 
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народу, који захваљујући нама и данас живе не само 27. јануара, већ током читаве године. 
Ученици средњих школа писали су своје радове инспирисане Бећковићевим стиховима Савиним 
стопама, ка Савином извору, на Савином врху. Успешност конкурса је несумњива, а ми смо 
поносни на постигнуто. Подунавски округ је опет доказао да има сјајне наставнике, ученике и 
запослене у култури који су својим трудом и залагањем допринели да лик и дело највећег српског 
просветитеља и даље сија.  

 

аставници српског језика и књижевности основних и средњих школа Смедерева, 

Смедеревске Паланке и Велике Плане, као и наставници разредне наставе, показали 

су као и увек велико интересовање за обуку, па су чак две групе од 30 учесника 

имале прилику да се оспособе за планирање, одабир и примену различитих техника читања и 

тумачења књижевних и некњижевних текстова и да развију компетенције за примену различитих 

метода које поспешују ученичку самосталност у анализи прочитаног и уочавању узрочно-

последичних веза у тексту на семинару „Значај разумевања прочитаног за образовни систем” 

(катал. број: 440) који је реализован 3. и 4. новембра.  

Реализаторке семинара Марина Панић и Светлана Гагић 

Филиповић су, користећи обиље презентација, писаних 

материјала и информатичких алата, понудиле решења за сталне дилеме 

и многе недоумице износећи низ могућности при отклањању 

слабости у раду на различитим врстама књижевних текстова, као и при 

отклањању недостатака у раду на различитим врстама некњижевних 

текстова. Предложиле су и разноврсне начине којима би се отклониле 

препреке у раду на различитим врстама текстуалних задатака. На 

самом крају семинара било је речи о општем разумевању прочитаног 

на сваком часу и свеобухватном значају вештине читања за образовни систем. На овом семинару 

доказано је да на најбољи начин знања на семинарима намењеним просветним радницима преносе 

управо просветни радници који су добри практичари и који се и сами у свакодневном раду са 

ученицима суочавају са низом проблемских ситуација. 

 

 

руштво за српски језик и књижевност за Подунавски 

округ и Регионални центар за професионални развој 

запослених у образовању Смедерево поводом 

oбележавањa 120 година од рођења Десанке 

Максимовић, највеће српске песникиње, 

 Н 

  Д 

аставници српског језика и књижевности основних и средњих школа Смедерева, 

Смедеревске Паланке и Велике Плане, као и наставници разредне наставе, показали 

су као и увек велико интересовање за обуку, па су чак две групе од 30 учесника 

имале прилику да се оспособе за планирање, одабир и примену различитих техника читања и 

тумачења књижевних и некњижевних текстова и да развију компетенције за примену различитих 

метода које поспешују ученичку самосталност у анализи прочитаног и уочавању узрочно-

последичних веза у тексту на семинару „Значај разумевања прочитаног за образовни систем” 

(катал. број: 440) који је реализован 3. и 4. новембра.  

Реализаторке семинара Марина Панић и Светлана Гагић 

Филиповић су, користећи обиље презентација, писаних 

материјала и информатичких алата, понудиле решења за сталне дилеме 

и многе недоумице износећи низ могућности при отклањању 

слабости у раду на различитим врстама књижевних текстова, као и при 

отклањању недостатака у раду на различитим врстама некњижевних 

текстова. Предложиле су и разноврсне начине којима би се отклониле 

препреке у раду на различитим врстама текстуалних задатака. На 

самом крају семинара било је речи о општем разумевању прочитаног 

на сваком часу и свеобухватном значају вештине читања за образовни систем. На овом семинару 

доказано је да на најбољи начин знања на семинарима намењеним просветним радницима преносе 

управо просветни радници који су добри практичари и који се и сами у свакодневном раду са 

ученицима суочавају са низом проблемских ситуација. 

 

 

руштво за српски језик и књижевност за Подунавски 

округ и Регионални центар за професионални развој 

запослених у образовању Смедерево поводом 

oбележавањa 120 година од рођења Десанке 

Максимовић, највеће српске песникиње, 

 Н 

  Д 



104

година од њеног рођења обележили поезијом деце и омладине написаном 
душом – баш онако како је и она читавог свог века стварала.

Активности Друштва могу се пратити на Фејсбук страници https://
www facebook com/drustvozasrpskijezikiknjizevnostzapodunavskiokrug/, 
као и на блогу http://podruznicasd blogspot com/ 

Људмила Вуковић, 
председник Друштва за српски језик  
и књижевност за Подунавски округ

расписали су литерарни поетски конкурс за ученике основних и средњих школа 

Подунавског округа Поезија се пише душом (конкурс за најлепшу поетску творевину). На 

објављени конкурс пристигла су сто шездесет три поетска остварења груписана у три категорије 

(прва категорија – ученици од првог до четвртог разреда, друга категорија – ученици од петог до 

осмог разреда и трећа категорија – ученици средњих школа). Одазвали су се ученици Велике 

Плане, Смедеревске Паланке и Смедерева.  Трочлана комисија шифроване радове је прегледала и 

оценила. Велики одзив ученика показује да је омладина Подунавског округа мотивисана за 

литерарним стваралаштвом. Награђени ученици добили су занимљиве награде, а уручивање је 

било 14. децембра у 18.30 у Регионалном центру за професионални развој запослених у 

образовању. Уметнички обликована поетска дела наших ђака доказ су да Десанка Максимовић и 

данас живи, а да свако дете, девојчурак или девојка, момчић или момак стасава уз њене песме.  

Заједно са малим песницима маштали смо над књигом бајки, 

сазнали како изгледа шумска љуљашка и како ђачко срце уме 

кришом да пати због неузвраћене симпатије, засадили смо у свом 

врту пролеће, открили дуго чуване дечје тајне и разгласили целом 

свету да пусти децу да мирно одрастају. Разумели смо сету што је 

узалудна реч ма која, осетили зашто је љубав маслачков пухор 

који сваки додир може да стресе и препознали дубину бола и 

радости што су младе душе далеке лирске оазе. Окупљени су 

гласним аплаузима поздрављали сваки дубоко доживљени дечји 

стих и сваку риму, награђујући таленат основаца и 

средњошколаца, а као да је и благи осмех на Десанкином лицу 

обасјао драгоценом топлином наш вечерашњи скуп организован у њену част. Верујемо да је негде 

далеко, у плаветнилу неба, вечерас била посебно радосна и поносна што смо 120 година од њеног 

рођења обележили поезијом деце и омладине написаном душом – баш онако како је и она читавог 

свог века стварала. 
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ПОДРУЖНИЦА ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
СРБИЈЕ ЗА КОЛУБАРСКИ ОКРУГ(2018)

Ова Подружница је и даље неформална духовна матица 28 актива 
професора српског језика основних школа и 11 средњих школа Колубар-
ског округа. Регионална разуђеност општина Љиг, Мионица, Лајковац, Уб, 
Осечине и Ваљево, условљава ретке сусрете чланова, али истовремено не 
спутава њихову креативност и стваралачке узлете.

И ове године ређали су се успеси наших ученика и наставника.
Лингвистичка секција Основне школе „Браћа Недић” из Осечине 

освојила је прво место предвођена јединственом креативношћу и по-
свећеношћу проф  Драгице Пуљезевић  Последњих осам година она је 
освојила четири прва, два друга и једно треће место.

Истовремено је и литерарна секција ове школе, коју води проф  Ли-
дија Марић Јовановић, освојила друго место.

И друго место за младе лингвисте отишло је у окриље ове Подружни-
це, а припало је Лингвистичкој секцији ОШ „Андра Савчић” из Ваљева 
и колегиници проф  Види Никић 

Међу најбољим лингвистима средњошколцима нашла се и Лингви-
стичка секција Ваљевске гимназије, коју је у протеклој години водила 
проф  Милена Петровић.

Ваљевска гимназија и њен Актив за српски језик и надаље је лучо-
ноша нашег округа. Били су домаћини и организатори општинског и 
окружног такмичења из књижевности. Ученици су били заинтересовани 
да одмере своје знање из области како језика тако и књижевности, па је 
њих двадесеторо (десет из језика и исто толико из књижевности) учество-
вало на највишем нивоу такмичења у Тршићу и Сремским Карловцима. 

Најуспешнији из области језика биле су Јана Марковић III4 која је 
освојила прву награду (ментор проф. Биљана Ерчић) и Милица Вишић 
II2 (ментор проф. Вера Ваш), која је освојила трећу награду у Тршићу. 
Републички ниво такмичења донео је и другу награду из књижевности 
Динки Радосављевић II5 (ментор проф. Милена Милисављевић) и Ани 
Станојевић II7. 

Поклоници лепе речи учествовали су на бројним конкурсима. На 
такмичењу средњих школа из књижевности у школској 2017/18. години 
за најуспешније писмене задатке Друштво за српски језик и књижевност, 
Министарство просвете и Задужбина „Доситеј Обрадовић” доделили 
су трећу награду Николини Радовановић II4 за писмени задатак на тему 
Слика света у поезији Десанке Максимовић, Филип Јеремић III2 освојио је 
трећу награду на Републичком литерарном конкурсу „Борино перо” гимна- 
зије „Бора Станковић” из Ниша. Првонаграђена на конкурсу Задужбине 
Доситеј Обрадовић је Наталија Радосављевић II4. Милица Пантелић III5 
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била је финалиста Поетског конкурса „Десанка Максимовић”, док су 
равноправне награде на општинском конкурсу часописа „Акт” додељене 
ученицама III5 Невени Жујовић, Милици Пантелић и Ђурђији Марјановић. 
Њихово стваралаштво презентовано је у Алманаху који уређују чланови 
литерарне секције. 

Чланови рецитаторске секције, и ове године, учествовали су у реа-
лизацији многобројних културних манифестација. Најуспешнији реци-
татори били су Јелена Лончар IV4 и Динка Радосављевић II5.

Чланови новинарске секције приредили су стоти број Гимназијалца 
који је штампан у новембру 2017. г. а који садржи радове које су објављи-
вани у претходних 99 бројева. У јуну 2018. прослављен је јубилеј, 45 година 
од изласка првог броја.

Драмски студио је припремио представу „Злостављање” по тексту 
Иве Адрића, а у режији Милана Поповића, професора српског језика и 
књижевности. Доротеја Вуковић II6 и Вељко Ускоковић III3 својим даром 
презентовали су школу на најбољи начин играјући представу у Културном 
центру Ваљево, а потом и у Филолошкој гимназији, Карловачкој гимназији 
и Крагујевцу.

Представом „Свети Сава и голубица” у режији Анђелке Јеремић, 
професорке српског језика и књижевности, обележена је школска слава 
Свети Сава.

Десанкини мајски сусрети традиционално су одржани 15. и 16. маја.
Победница овогодишњег конкурса је ученица из Гимназије „Јован Јовано-
вић Змај” из Новог Сада, Дарија Сабадош, чија ће збирка бити штампана 
у мају 2019. године.

Штампан је Зборник поводом јубилеја – 25 година конкурса „Десан-
ка Максимовић” под називом Носићу сунце у руци, који је уредила Вера 
Ваш, професор српског језика и књижевности. Штампана је и Антологија 
поезије Десанке Максимовић (120 песама) Са небеског разбоја, коју су 
уредили чланови литерарне секције и Милена Милисављевић, професор 
српског језика и књижевности.

У Филолошкој гимназији у Београду одржан је Час о Иви Андрићу, 
округли сто поводом 125 година од рођења Иве Андрића. Међу шеснае-
сторо учесника своје радове изложиле су и професорке Ваљевске гимна-
зије Милена Милисављевић, Путопис Крај светлог Охридског језера Иве 
Андрића у учионици без папира, као и Милена Петровић, Фаталистички 
призвук женских лепота у Андрићевом делу.

Актив је и 2018. године учествовао у раду Зимског републичког семи-
нара, у организацији трибина, књижевних вечери као и у успостављању 
сарадње са стручним активима других школа. 

У Београду, у Српском књижевном друштву, организован је Округли 
сто Лик и дело Бранка Пиргића коме је присуствовала проф. Милена Ми-
лисављевић у име некадашњих ученика професора Бранка Пирги. 
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Представљена је књига Неимари светлости Анђелке Видаковић Цвр-
котић, бивше професорке Ваљевске гимназије. Учествовали су свештеник 
Дарко Ђурђевић, аутор Анђелка Видаковић Цвркотић, професорке Свет-
лана Дракул и Милена Милисављевић, чланови литерарне секције, Клуба 
читалаца и Александар Лукић, некадашњи ученик Ваљевске гимназије 

У школској библиотеци Ваљевске гимназије одржане су радионице 
креативног писања Читање је лековито (учествовали ученици Ваљевске 
гимназије, Карловачке гимназије, професорке Маја Стокин и Милена 
Милисављевић) и Десанконим трагом (учествовали ученици Ваљевске 
гимназије, Карловачке гимназије, и Филолошке гимназије из Београда. 
Оргаизатори професорке Милена Милисављевић, Маја Стокин и Лела 
Росић)

Дана 29  11  2018  одржано је Вече Матије Бећковића у свечаној сали, 
на коме је песник представио своје нове текстове и тиме ставио само три 
тачке на бројна дешавања у протеклој години.

И Актив Техничке школе из Ваљева у сарадњи са установама културе 
у граду, али и самостално, сваке школске године бројним програмима 
обележава значајне датуме. У току 2018. год. најзехтевнији програм који 
су реализовали била је изложба посвећена старим занатима припремана 
за Ноћ музеја. Техничка школа даје свој допринос овој манифестацији 
сваке године, од када се Ваљево укључило у обележавање Ноћи музеја. 
Изложбу „Прича о занатима” осмислила је и припремила професорка 
српског језика и књижевности Милка Ерић Васиљевић. Највише изложе-
них предмета потиче из колекције професора Жељка Гаврића који је био 
и инспиратор ауторки да се упусти у прикупљање и проучавање грађе, а 
онда и у креирање изложбе. При постављању изложбе значајну техничку 
подршку пружили су и ученици. 

Посетиоци су шетњом кроз три изложбене целине били у прилици да 
се упознају са више од педесет заната посматрајући изложене употребне и 
израђене предмете, аутентичне фотографије и документа. У текстуалним 
коментарима могли су да нађу информације не само о историјату одређе-
них заната и начину рада, већ и о историјским и друштвеним приликама у 
којима код нас долази до процвата занатства, начину живота и потребама 
људи тог времена. 

У првој целини замишљеној као улица занатских дућана могли 
су тако да „завире” код грнчара, ковача, казанџије, терзије и абаџије, 
опанчара и ћурчије, сарача, берберина, обућара, шнајдера, апоте-
кара, модисткиње или фотографа, јорганџије, воскара, бојаџије... 
У другој целини посвећеној услужним и уличним занатима могли су да 
осете атмосферу наших старих вароши којој су уз кафеџије, бурегџије, 
бомбонџије, хлебаре, касапе, цреваре, месаре, сладолеџије и бозаџије до-
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приносили и свирачи, оштрачи ножева, чистачи обуће, оџачари, сакаџије, 
рабаџије и многи други. 

Трећи сегмент изложбе био је посвећен сеоској домаћој радиности 
без које је незамислив целокупни народни живот. Од конопље, вуне, ко-
зије длаке и дрвета веште руке самоуких мајстора израђивале су вековима 
готово све што је било потребно за живот – куће и покућство, посуђе и 
оруђа, одећу и прекриваче, музичке инструменте и играчке. Експонати 
које су посетиоци могли да виде коришћени су и израђивани у периоду 
од средине XIX до половине XX века.

Чланови Драмске секције Техничке школе са професорима Милком 
Ерић Васиљевић и Жељком Гаврићем својим учешћем оживели су овај 
простор и донели дух прошлих времена.

најзехтевнији програм који су  реализовали била је изложба посвећена старим занатима 
припремана за Ноћ музеја. Техничка школа  даје свој допринос  овој манифестацији сваке године, 
од када се Ваљево укључило у обележавање Ноћи музеја. 
          Изложбу „Прича о занатима” осмислила је и припремила професорка српског језика и 
књижевности Милка Ерић Васиљевић .Највише изложених  предмета потиче из колекције 
професора Жељка Гаврића који је био и инспиратор ауторки  да се упусти у прикупљање и 
проучавање грађе, а онда и у креирање изложбе. При постављању изложбе значајну техничку 
подршку пружили су и ученици.  
Посетиоци су шетњом кроз три изложбене целине били у прилици да се упознају са више од 
педесет  заната посматрајући изложене употребне и израђене предмете,  аутентичне фотографије и 
документа. У текстуалним коментарима могли су да нађу информације не само о историјату 
одређених заната и начину рада, већ и о историјским и друштвеним приликама у којима код нас 
долази до процвата занатства , начину живота и потребама људи тог 
времена.                                                                
У првој целини замишљеној као улица занатских дућана могли су тако да „завире” код грнчара, 
ковача, казанџије, терзије и абаџије, опанчара и ћурчије, сарача, берберина, обућара, шнајдера, 
апотекара, модисткиње или фотографа, јорганџије, воскара, бојаџије... 
            У другој целини посвећеној услужним и уличним занатима могли су да осете атмосферу 
наших старих вароши којој су уз кафеџије, бурегџије, бомбонџије, хлебаре, касапе, цреваре, 
месаре, сладолеџије и бозаџије доприносили и свирачи, оштрачи ножева, чистачи обуће, оџачари, 
сакаџије, рабаџије и многи други.  

 
       Трећи сегмент изложбе био је посвећен сеоској домаћој радиности без које је незамислив 
целокупни народни живот.  Од конопље, вуне, козије длаке и дрвета веште руке  самоуких 
мајстора израђивале су вековима готово све што је било потребно за живот – куће и покућство, 
посуђе и оруђа, одећу и прекриваче,  музичке инструменте и играчке. 
         Експонати које су посетиоци могли да виде  коришћени су и израђивани  у периоду од 
средине XIX  до половине XX века. 
 Чланови Драмске секције Техничке школе са професорима Милком Ерић Васиљевић и 
Жељком Гаврићем својим учешћем  оживели су овај простор и донели дух прошлих 

времена.

 
 

Драмско-рецитаторска секција Гимназије „Бранислав Петронијевић” на Убу прошле школске 
године успешно је обележила сто година од смрти В. П. Диса представом „Дис изнад сваког зла”, 
у режији проф. Жељке Митровић, а ове године припремају представу којом ћемо обележити 
двеста година од објављивања Вуковог „Српског рјечника” из 1818, као и драматизацију збирке 
кратких прича Ј. Петровић „Све је у реду”. Новинарска секција, коју води Милица Милошевић 
Манојловић, припрема материјал за школски часопис „Огледало”, који излази два пута годишње. 
Иначе, годинама уназад, ученици ове школе успешно се такмиче на свим нивоима из 
књижевности и из језика и језичке културе. Прошле године  је осморо ученика учествовало на 
Републичком такмичењу у Тршићу, а најуспешнија је била Теодора Ивановић, која је освојила 
треће место:На Књижевној олимпијади у Сремским Карловцима такмичило се четворо  ученика,  а 
један је освојио треће место. 
На листи награђених у Тршићу су се нашли и ученици Медицинске школе из Ваљева и проф. 
Мила Степановић, ОШ „Милован Глишић” из Ваљева са професорком Надом Пушић, а у 
Сремским Карловцима истакли су се ученици проф. Наташе Антонић из ОШ „Сестре Илић” из 
Ваљева, проф. Слађане Митровић из ОШ „Миле Дубљевић” из Лајковца и проф. Драгице 
Пуљезевић из Осечине, као и средњошколци Медицинске школе из Ваљева са проф. Јованом 
Бранковић и Пољопривредне школе из Ваљева са проф. Маријаном Гоч.  
У  Првој основној  школи у Ваљеву поводом Дана школе у априлу 2018. изведена је представа  
„Зар на свету туге има” (глумили су ученици Прве основне школе и наставнице српског Биљана 
Драгојловић и Јелка Јанковић). Истим поводом објављен је часопис „Прве искре”. Од прошле 
године  школа је учлањена у Читалачки клуб (Кllet), као и Основна школа „Сава Керковић” из 
Љига. 
У новембру у Градској библиотеци у Љигу у организацији Наставничког удружења одржала је 
предавање проф. Данијела Ковчевић Микић из Чачка. Она је горила је o крајпуташима  као 
књижевном и језичком наслеђу и јединственој грађи нашег поднебља.  
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Драмско-рецитаторска секција Гимназије „Бранислав Петронијевић” 
на Убу прошле школске године успешно је обележила сто година од смрти 
В. П. Диса представом „Дис изнад сваког зла”, у режији проф. Жељке Мит-
ровић, а ове године припремају представу којом ћемо обележити двеста 
година од објављивања Вуковог „Српског рјечника” из 1818, као и драма-
тизацију збирке кратких прича Ј. Петровић „Све је у реду”. Новинарска 
секција, коју води Милица Милошевић Манојловић, припрема материјал 
за школски часопис „Огледало”, који излази два пута годишње.

Иначе, годинама уназад, ученици ове школе успешно се такмиче на 
свим нивоима из књижевности и из језика и језичке културе. Прошле го-
дине је осморо ученика учествовало на Републичком такмичењу у Тршићу, 
а најуспешнија је била Теодора Ивановић, која је освојила треће место: На 
Књижевној олимпијади у Сремским Карловцима такмичило се четворо 
ученика, а један је освојио треће место.

На листи награђених у Тршићу су се нашли и ученици Медицинске 
школе из Ваљева и проф. Мила Степановић, ОШ „Милован Глишић” из 
Ваљева са професорком Надом Пушић, а у Сремским Карловцима истакли 
су се ученици проф. Наташе Антонић из ОШ „Сестре Илић” из Ваљева, 
проф. Слађане Митровић из ОШ „Миле Дубљевић” из Лајковца и проф. 
Драгице Пуљезевић из Осечине, као и средњошколци Медицинске школе 
из Ваљева са проф. Јованом Бранковић и Пољопривредне школе из Ваљева 
са проф. Маријаном Гоч.

У Првој основној школи у Ваљеву поводом Дана школе у априлу 
2018. изведена је представа „Зар на свету туге има” (глумили су ученици 
Прве основне школе и наставнице српског Биљана Драгојловић и Јелка 
Јанковић). Истим поводом објављен је часопис „Прве искре”. Од прошле 
године школа је учлањена у Читалачки клуб (Кllet), као и Основна школа 
„Сава Керковић” из Љига.

У новембру у Градској библиотеци у Љигу у организацији Наставнич-
ког удружења одржала је предавање проф. Данијела Ковчевић Микић из 
Чачка. Она је горила је o крајпуташима као књижевном и језичком наслеђу 
и јединственој грађи нашег поднебља. 

Извештај можда делује разуђено, као и наш регион и активи, али 
управо то нас чини другачијима и подстиче да се радом и креативношћу 
спајамо и следимо своју матицу.

Председник Подружнице 
Маријана Неговановић Обрадовић
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ИЗВЕШТАЈ ПОДРУЖНИЦЕ ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 
„САВА МРКАЉ”, СУБОТИЦА

Подружница „Сава Мркаљ” из Суботице постоји од 28. 3. 2015. год. 
Формирана је у Бечу, у згради Универзитета поводом 165-годишњице 
Бечког књижевног договора, a Оснивачку скупштину је имала 28. 4. 2015. 
год. Суботица има 21 основну и 9 средњих школа. 

Подружница организује два нивоа такмичења – општински и окружни 
из оба такмичења које организује Друштво за српски језик и књижевност 
Републике Србије – Српског језика и језичке културе и Књижевну олим-
пијаду. У школској 2017/18. на прво такмичење изашло је 116 основаца и 57 
ученика је освојило пласман на Окружно такмичење, што представља леп 
успех. На Републичко такмичење је отишло 9 ученика и њихових ментора. 
На Књижевну олимпијаду пријавио се 21 основац, а на Окружно такмичење 
отишло је 10 такмичара из седмог и осмог разреда. На Републичко је отишло 
двоје ученика од којих је један донео другу републичку награду. 

Код средњошколаца је ситуација донекле специфична јер се ученици 
Гимназије „Светозар Марковић” једини пријављују за такмичења у орга-
низацији Подружнице „Сава Мркаљ”. На такмичењу из Српског језика 
и језичке културе био је укупно 21 ученик, а даљи пласман обезбедило 
је 8 ученика. На Републичко такмичење отишло је 5 ђака, једна ученица 
се вратила са трећом републичком наградом. На Књижевну олимпијаду 
пријављен је 31 ђак, а пласман на Окружно такмичење обезбедило је 16 
ученика, док је на Републичко такмичење отишло 7 ђака, а једна ученица 
је обезбедила другу републичку награду. 

Свим ученицима дипломе су додељене у Великој већници Градске 
куће, а у Свечаној сали Гимназије награде су добили ученици који су до-
нели републичке дипломе. Њима су Академија „Корак”, Удружење „Млади 
и игра”, Удружење „Лингвомагија” и Обрзовни центар „Слово-Славов” 
омогућили бесплатни програм вежби превенције и корекције, образовно 
путовање, школу језика и припрему за упис у средњу школу.

Захваљујући сарадњи са Светозаром Данчуом из Чикага организована 
је изложба посвећена Сави Мркаљу поводом годишњица рођена и смрти. 
Председица Подружнице др Миланка Станкић одржала је беседу том при-
ликом, ученици и ментори су присуствовали отварању, а током трајања 
изложбе у холу Отвореног универзитета организовани су и амбијантални 
часови са ученицима који похађају Српски језик као нематерњи.

Проф. др Рајна Драгићевић била је гост Подружница и са члановима 
у Плавој сали Градске куће разговарала о актуелним темама и проблемима 
у извођењу наставе српског језика. 

Две чланице Подружнице „Сава Мркаљ” напредовале су у звање педа-
гошког саветника – др Миланка Станкић и Наталија Трбовић Тољагић.
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Часопис „Гимназијум” освојио је 3. место у категорији средњошкол-
ских часописа, а њен уредник је мр Борјана Гаврилов Болић.
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НОВОСАДСКА ПОДРУЖНИЦА ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И 
КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ 

 

Током ове године Новосадска подружница Друштва за српски језик и књижевност усмерила је 
свој рад ка неговању српског језика и језичке културе и књижевности. 
У свом раду има стручну подршку професора Филозофског факултета у Новом Саду.Добру 
сарадњу остварује са Школском управом Министарства просвете, Основним школама, 
Гимназијама и осталим културним и јавним институцијама. 
Градска управа Новог Сада расположена је да подржи рад Новосадске подружнице и омогући 
одлазак на семинаре и такмичења која организује Министарство просвете и Друштво за српски 
језик и књижевност Србије. 
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НОВОСАДСКА ПОДРУЖНИЦА ДРУШТВА 
ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ

Током ове године Новосадска подружница Друштва за српски језик 
и књижевност усмерила је свој рад ка неговању српског језика и језичке 
културе и књижевности.

У свом раду има стручну подршку професора Филозофског факулте-
та у Новом Саду. Добру сарадњу остварује са Школском управом Мини-
старства просвете, Основним школама, Гимназијама и осталим културним 
и јавним институцијама.

Градска управа Новог Сада расположена је да подржи рад Новосадске 
подружнице и омогући одлазак на семинаре и такмичења која органи-
зује Министарство просвете и Друштво за српски језик и књижевност 
Србије.

Посебну пажњу професори поклањају организацији опшинских и 
окружних такмичења из српског језика и језиче културе, као и такмичењу 
„Књижевна олимпијада”. Број учесника који учесвују на овим такмичењи-
ма је веома велики. То су изузетно масовна такмичења. У организацији 
Друштва за српски језик и књижевност и Школске управе у Новом Саду 
сва такмичења су успешно реализована. Посебно су били добри домаћини 
окружниог нивоа такмичења Основна школа,,Жарко Зрењанин” у Новом 
Саду, Основна школа ,,Алекса Шантић” из Степановићева и Карловачка 
гимназија у Сремским Карловцима.

Велики број ученика основних и средњих школа остварио је изузетне 
резултате на општинском и окружном такмичењу и стекао право учешћа 
на републичком нивоу такмичења. На Републичком такмичењу из срп-
ског језика и језичке културе одржаном у Тршићу ученици ОСНОВНИХ 
ШКОЛА освојили су пет награда; ученици СРЕДЊИХ ШКОЛА освојили 
су три награде. Републишко такмичење из из књижевности ,,Књижевна 
олимпијада” одржано је у Сремским Карловцима. Ученици ОСНОВНИХ 
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ШКОЛА освојили су четири награде; десет награда је припало средњо-
школцима. 

Подружница прати рад Друштва за српски језик и књижевност у 
Београду. Учествује на семинарима које Друштво организује и прати 
издавачку далатност Друштва. 

Професори са својим ученицима и њиховим радовима учествовали 
су на бројним конкурсима.

У организацији Министарства просвете, Кола српских сестара епар-
хије Бачке и Друштва учитеља Србије реализовано је републичко такми-
чење из калиграфије под називом СВЕТОСАВЉЕ И НАШЕ ДОБА. Прва 
награда је припала Василију Павлову, ученику Гимназије ,,Јован Јовановић 
Змај” из Новог Сада; ментор је др Јасмина Пивнички.

Уприличене су и две изложбе ученичких калиграфских радова пово-
дом прославе Светог Саве и Светог Ћирила и Методија – ДАН СЛОВЕН-
СКЕ ПИСМЕНОСТИ (24. мај).

У сарадњи Подружнице и Друштва за српски језик и књижевност 
Србије 1. децембра је реализован семинар ,,КА САВРЕМЕНОЈ НАСТАВИ 
СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ II”, коме су присуствовали про-
фесори основних и средњих школа. Семинар су реализовали:

– проф. др Зона Мркаљ, Методологија израда задатака за разли-
чите типове тестирања;

– проф. др Славко Петаковић, Културолошки аспекти (не)чи- 
тања;

– проф. др Оливера Радуловић, Визија небеског Јерусалима у 
Бечковићевој поеми ,,Кад дођеш у било који град”;

– проф. др Исидора Бјелаковић, Научна терминологија у српском 
књижевном језику 19. века.

Подружница је организовала и презентацију пројектне наставе за све 
чланове основних и средњих школа под насловом „Књиге су у моди”, ау-
тори: Снежана Мушицки, Татјана Лекић, Валентина Десница, Основна 
школа „Жарко Зрењанин” Нови Сад 13  децембар 2018  

У кабинету за српски језик у Основној школи „Жарко Зрењанин” 
Нови Сад, у оквиру Састанка Новосадске подружнице Друштва за српски 
језик и књижевност, уприличена је презентација пројектне наставе наших 
колегиница Снежане Мушицки, Татјане Лекић и Валентине Деснице која 
је за циљ имала промовисање читања и уочавање добробити читања. 
Пројектна настава је почела да се реализује 3. септембра као пројекат три 
наставнице српског језик и књижевности, међутим, израстао је у прави 
подухват. Имали смо прилике да видимо све кораке пројекта и добили 
смо неке идеје за реализацију радионица. Оно што је привукло пажњу је 
то да су у пројектној настави учествовали сви ученици петог разреда, да 
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је у групном раду било 49 група и мноштво активности. Деца су у оквиру 
пројекта извела модну ревију књига, учествовали на конкурсу „Селфи 
са књигом”, писали су, као домаћи задатак, „Писмо омиљеном песни-
ку/писцу”, пред одељењем су држали говор „Неправедно заборављена 
књига” и још мноштво активности које су колегинице документовале 
фотографијама. Након презентације развила се дискусија у оквиру које 
смо дошле до заједничког мишљења да је један озбиљан пројекат изводљив 
у току једне школске године, али не више од тога, да се деца забаве, науче 
да раде другачије, али да то мора да буде на штету неког дела градива које 
је предвиђено за обраду у петом разреду. 

На последњем састанку у овој години договорили смо се о даљем раду 
Подружнице и истакли нове цињеве и поставили нове садржаје које ћемо 
се трудити да реализујемо.

Председник Подружнице 
Оливера Ћурчић

одељењем су држали говор „Неправедно заборављена књига” и још мноштво активности које су 
колегинице документовале фотографијама. Након презентације развила се дискусија у оквиру које 
смо дошле до заједничког мишљења да је један озбиљан пројекат изводљив у току једне школске 
године, али не више од тога, да се деца забаве, науче да раде другачије, али да то мора да буде на 
штету неког дела градива које је предвиђено за обраду у петом разреду.  
 

       

 

                                           ~~~ 

На последњем састанку у овој години договорили смо се о даљем раду Подружнице и истакли 
нове цињеве и поставили нове садржаје које ћемо се трудити да реализујемо. 

                                                                                                          Председник Подружнице 
                                                                                                                      Оливера Ћурчић 
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КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ 

 
Скупштина Београдске подружнице одржана је у ОШ „Дринка Павловић” (захваљујући колеги и 
директору Јолу Булатовићу). Присустно је двадесет петоро колега србиста, председника 
општинских актива и делегата из сваке општине. Њихова имена и презимена, као и њихови 
потписи, налазе се у документацији код председника и потпредседника Београдске подружнице. 
Оправдано одсутне су Душица Мињовић и Слађана Славковић, које су телефоном изразиле 
слагање са свим одлукама  Скупштине БП. 
 

Дневни ред  
 
              1. Подношење извештаја о раду Београдске подружнице у протекле две године 
              2. Прилози за Летопис Друштва за српски језик и књижевност 
              3. Избор председника, потпредседника и координатора Београдске подружнице 
              4. Разно 
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              2. Прилози за Летопис Друштва за српски језик и књижевност 
              3. Избор председника, потпредседника и координатора Београдске подружнице 
              4. Разно 
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БЕОГРАДСКА ПОДРУЖНИЦА 
ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ

Скупштина Београдске подружнице одржана је у ОШ „Дринка Пав-
ловић” (захваљујући колеги и директору Јолу Булатовићу). Присустно 
је двадесет петоро колега србиста, председника општинских актива и 
делегата из сваке општине. Њихова имена и презимена, као и њихови 
потписи, налазе се у документацији код председника и потпредседника 
Београдске подружнице. Оправдано одсутне су Душица Мињовић и 
Слађана Славковић, које су телефоном изразиле слагање са свим одлукама 
Скупштине БП.

Дневни ред:
1. Подношење извештаја о раду Београдске подружнице у протекле 

две године
2. Прилози за Летопис Друштва за српски језик и књижевност
3. Избор председника, потпредседника и координатора Београдске 

подружнице
4. Разно

1. Јасмина Станковић, председница Београдске подружнице Друштва 
за српски језик и књижевност, поднела је извештај о раду Подружнице у 
протекле две године. Извештај је доставила у електронској форми свим 
председницима општинских стручних актива. Она је истакла све важне 
податке везане за рад Подружнице, као и податке о организацији такми-
чења на свим нивоима и резултате тих такмичења. Tакмичења су била 
масована, учествовао је велики број ученика на Књижевној олимпијади 
и такмичењу из језика и језичке културе. Ученици су постизали одличне 
резултате на свим нивоима такмичења. Извештај о раду БП једногласно 
је усвојен.

Изразила је задовољство због присуства представника средњих 
школа јер су они, такође, значајни за рад Подружнице, посебно код ор-
ганизације и спровођења такмичења, а некако је њихово учествовање на 
састанцима и у организацији такмичења наилазило на слаб одзив или су 
постојале потешкоће у комуницирању.

2. Председница Београдске подружнице обавестила је присутне да 
Друштво спрема Летопис и да треба слати прилоге о раду општинских 
актива и значајнијим догађајима везаним за струку. Колегиница Марина 
Стојановић, председница актива са Чукарице, обавестила је присутне о 
лепом, занимљивом и успешном такмичењу у беседништву које је прошле 
године организовано на Чукарици.

3. Пошто се председник Београдске подружнице бира на две године, 
Јасмина Станковић, садашња председница, замолила је присутне да иза-
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беру новог председника. Она је образложила да је на тој функцији осам 
година, да је посао одговоран, обиман и напоран и да је време да неко 
други преузме место председника. Истакла је да ће остати активна и у 
наредном периоду, помагаће у свим пословима везаним за такмичења као 
секретар Подружнице. Присутни су се сложили и захвалили Јасмини на 
пожртвованом раду и огромном труду који је улагала у рад Подружнице 
свих осам година. 

На предлог Јасмине Станковић за новог председника Београдске 
подружнице присутни су, једногласно, изабрали Данијелу Милићевић, 
досадашњу председницу Актива Општине Вождовац, која је у протекле 
две године била на месту потпредседника Београдске подружнице. За 
потпредседника задуженог за основне школе изабрана је Марина Стоја-
новић, председница Актива Чукарице, а за потпредседника задуженог за 
средње школе изабрана је Снежана Обрадовић из Економске школе „Нада 
Димић” у Земуну. Душица Мињовић, председник Актива Новог Београда, 
изабрана је за координатора за такмичење из књижевности за основне 
школе, а Бојана Симоновић, председник Актива Звездаре, изабрана је за 
координатора за такмичење из језика за основне школе. Љубиша Суботић 
из Седме београдске гимназије предложен је за координатора за књижев-
ност средњих школа, а Јелена Матић из Медицинске школе са Звездаре 
предложена је за координатора средњих школа за такмичење из језика.

4. Под тачком разно колегиница Снежана Обрадовић говорила је 
искрено и надахнуто о проблемима са којима се среће струка, посебно 
србисти у средњим стручним школама, о смањењу броја часова српског 
језика у средњим школама и о штетности такве одлуке на генерације. 
Сви присутни су се сложили са њом и истакли потребу и одлучност да 
се србисти боре за очување матерњег језика и књижевности, писмености 
и језичке културе и истичу потребу да се број часова српског језика у 
основним и средњим школама не смањује, већ повећава, као што је то 
случај са већином напредних земаља у Европи и свету. Србисти желе да 
сви људи из струке и различитих институција наставе да истичу потребу 
за овим и да се то стално предочава релевантним и надлежним државним 
институцијама.

У Београду,
17. 1. 2018. године 

Записник водила
Данијела Милићевић

Председник Београдске подружнице 
Јасмина Станковић
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Београдска подружница окупља наставнике српског језика и књижев-
ности у свим врстама школа, научнике и стручњаке из области српског 
језика и књижевности и сва лица која се баве науком о језику и науком 
о књижевности. Она је највећа подружница Друштва, зато и има најсло-
женију организациону структуру. Тренутно има 268 школа (189 основних 
и 79 средњих) и преко хиљаду чланова. Делује под окриљем Друштва, уз 
међусобну подршку у остваривању свих циљева и задатака који су по-
стављени у Статуту Друштва. 

Рад Подружнице се остварује кроз рад 17 општинских подружница, 
које су организоване на територијалном принципу. Општинске подружни-
це чине председници стручних већа свих школа једне општине, које бирају 
председника општинске подружнице. До доношења новог Правилника о 
раду Београдске подружнице (20. новембра 2016. године) председници 
општинских подружница и почасни чланови су чинили делегате Скуп-
штине. Нови Правилник је број делегата Скупштине регулисао према броју 
школа на свакој општини (један делегат на пет школа).

Састав Управног одбора Београдске подружнице (изабран 17. 
јануара 2018. године):

	 Данијела Милићевић, председник Београдске подружнице
	 Снежана Обрадовић, заменик за средње школе (Економска 

школа „Нада Димић”) 
	 Марина Стојановић, потпредседник (председник Подружнице 

Чукарица)
	 Јасмина Станковић, секретар Подружнице
	 Душица Мињовић, координатор за такмичење из књижевности 

за основне школе (председник Подружнице Нови Београд)
	 Бојана Симоновић, координатор за такмичење из језика за 

основне школе (председник Подружнице Звездара)
	 Надежда Пурић Јовановић (председник Подружнице Раковица)
	 Сунчица Ракоњац (председник Подружнице Вождовац)
	 Ивана Лазаревић (председник Подружнице Савски венац)
	 Мирка Дабовић (председник Подружнице Земун)
	 Јоле Булатовић (председник Подружнице Стари град)
	 Јелена Брењо (председник Подружнице Палилула)
	 Бранкица Дракулић Дрезгић (председник Подружнице Врачар)
	 Соња Марјановић (председник Подружнице Лазаревац)
	 Габријела Марић (председник Подружнице Младеновац)
	 Тања Калуђеровић (председник Подружнице Сурчин)
	 Снежана Дабић (председник Подружнице Гроцка)
	 Слађана Славковић (председник Подружнице Обреновац)
	 Слађана Јанић (председник Подружнице Сопот)
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	 Нада Кршанин (председник Подружнице Барајево)
	 Бранка Максимовић, почасни члан
	 Вукосава Живковић, почасни члан
	 Софка Радојичић, почасни члан

Надзорни одбор Београдске подружнице чине чланови Управе 
Друштва:

	 Јагода Жунић
	 Душица Мињовић
	 Милорад Дашић

Посебан задатак Подружнице је организација градских такмичења 
из српског језика и језичке културе, као и Књижевне олимпијаде. То су 
најмасовнија такмичења у земљи, на којима последњих година учествује 
од 750 до преко 1000 ученика. Уз подршку Друштва, Школске управе за 
Београд и општинских подружница, сва такмичења су успешно спрове-
дена. Ове године смо имали срећу да се захваљујући ангажовању Марине 
Стојановић, потпредседника Подружнице, и Душице Мињовић, коор-
динатора Подружнице, јаве школе које желе да буду домаћини градских 
такмичења – ОШ „Младост” (Књижевна олимпијада) и ОШ „Љуба Нена-
довић” (српски језик и језичка култура). Захваљујемо се домаћинима оба 
такмичења на доброј организацији и пријатној и такмичарској атмосфери. 
Књижевна олимпијада за ученике средњих школа традиционално је одр-
жана у Филолошкој гимназији, којој се захваљујемо на доброј организа-
цији, а нарочито колегиници Јелени Срдић. Посебну захвалност дугујемо 
колегиници Јелени Матић за успешно организовано такмичење средњих 
школа из српског језика и језичке културе у Медицинској школи на Зве-
здари, као и за несебичну помоћ у организацији оба такмичења Бранки 
Максимовић и Весни Муратовић, просветном саветнику Школске управе 
у Београду. Београдска подружница активно учествује у организацији свих 
републичких такмичења.

Београдска подружница се стара о стручном и методичком усаврша-
вању наставника, учествујући на репобличким семинарима Друштва, као 
и на семинарима Ка савременој настави српског језика и књижевности II. 
Председници општинских подружница упућују колеге на валидне семина-
ре из области српског језика и књижевности, који подстичу индивидуални 
рад и развитак наставника и ученика.

Неизоставна је сарадња Београдске подружнице са Министарством 
просвете, Заводом за унапређивање васпитања и образовања, Заводом за 
вредновање квалитета образовања и васпитања, Министарством науке, 
Министарством културе, центрима за усавршавање наставника, култур-
ним центрима, задужбинама, Филолошким факултетом Универзитета у 
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Београду и другим научним и просветним институцијама, у циљу уна-
пређивања наставе српског језика и књижевности и језичке културе.

Београдска подружница упућује своје чланове на валидну научну, 
стручну, методичку и уџбеничку литературу из области језика и књи-
жевности.

Вођење Београдске подружнице у претходних осам година је била 
велика част и обавеза. Напоран и често стресан рад прожет је драгоценим 
искуством. Захваљујући подршци колега и ентузијаста у нашем послу, ова 
Подружница успешно обавља своје задатке. 

Јасмина Станковић

ПОДРУЖНИЦА ВОЖДОВАЦ

Општински актив Вождовца окупља србисте из шеснаест основних 
школа.Те школе су: ОШ „Васа Чарапић”, „Змај Јова Јовановић”, „Ђура 
Даничић”, „Бора Станковић”, „Филип Филиповић”, „Веселин Маслеша”, 
„Милан Ђ. Милићевић”, „Бранислав Нушић”, „Јајинци”, „Карађорђе”, „Вук 
Караџић” из Рипња , „Степа Степановић”, „Војвода Путник”, „Доситеј 
Обрадовић”, „Јанко Веселиновић” и „Данило Киш”. У њима ради око ше-
здесеторо колега србиста у настави и библиотекама, у зависности од броја 
ученика по школама и фонда часова. Све колеге показале су изузетну вољу 
и жељу да сарађују са општинским руководиоцем и међусобно у протеклих 
шест година. Резултат те сарадње су: веома добри колегијални односи, 
размена важних информација из струке, добра организација такмичења 
из књижевности и језика на општинском и градском нивоу, напредак у 
стручном усавршавању, као и велика заинтересованост ученика за излазак 
на такмичења и њихови успеси.

Треба истаћи одличне организације општинских такмичења из књи-
жевности и језика и језичке културе и добру сарадњу са директорима и 
колегама из тих школа. Захвалност дугујемо следећим основним школама: 
ОШ „Доситеј Обрадовић”, ОШ „Бранислав Нушић”, ОШ „Вук Караџић”, 
ОШ „Јајинци”, ОШ „Милан Ђ. Милићевић”, ОШ ,,Бора Станковић”, ОШ 
,,Данило Киш” и ОШ „Јанко Веселиновић”.

Посебну захвалност дугујемо школама на Општини Вождовац које су 
прихватиле да буду организатори Градског такмичења из књижевности и 
језика, посебно када се зна колико је то обиман, одговоран и тежак посао 
са великим бројем учесника. То су: ОШ ,,Филип Филиповић” и ОШ ,,Змај 
Јова Јовановић” (такмичење из књижевности), ОШ ,,Милан Ђ. Милиће-
вић” и ОШ ,,Данило Киш” (такмичење из језика и језичке културе).

Изузетне резултате на свим нивоима такмичења (општинском, град-
ском и републичком) из књижевности и језика и језичке културе са својим 
ученицима у протеклих шест година, постигле су следеће колеге: Зорица 
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Лабовић из ОШ ,,Филип Филиповић”, Слађана Хаџић из ОШ ,,Бора Стан-
ковић”, Миљана Степаноски, Наташа Васић и Љубиша Шекуларац из ОШ 
„Змај Јова Јовановић”, Сунчица Ракоњац Николов и Светлана Миленовић 
из ОШ „Ђура Даничић”, Милена Исаиловић из ОШ ,,Степа Степановић”, 
Снежана Стојановић из ОШ ,,Васа Чарапић”, Оливера Дамјановић и Зори-
ца Мича из ОШ ,,Доситеј Обрадовић”, Биљана Марковић из ОШ ,,Милан 
Ђ. Милићевић” и Данијела Милићевић из ОШ ,,Јанко Веселиновић”.

Велики број србиста ове општине похађа семинаре за стручно усавр-
шавање, разне трибине, предавања, презентације уџбеника и слично што 
их сврстава у ред веома вредних и активних радника. Труде се да пруже 
што квалитетније образовање својим ученицима у току школске године.

Све колеге су веома ангажоване у организацији прослава значајнијих 
датума у својим школама и спремају програме и приредбе које су изузетно 
занимљиве и захтевне. То се односи и на огледне и угледне часове, а сваки 
је прича за себе и носи дух преданости и жеље да се ученицима пренесе 
знање на што занимљивији начин.

У школама активно раде: лингвистичке, рецитаторске, литерарне, 
драмске и новинарске секције.

Неки од значајнијих и већих пројеката у школама на овој општини 
су учешће у пројекту Читалићи у ОШ ,,Змај Јова Јовановић”, скајп час 
који је организовала ОШ „Бранислав Нушић” и колегиница Блаженка 
Тривунчић која ради у Француској са нашом децом, рад на осмишљавању 
и објављивању часописа ,,Јанкове новине” ОШ „Јанко Веселиновић” који 
је освојио прву награду на такмичењу часописа за основне школе, прве 
године када је конкурс расписан, учешће и награде на многобројним ли-
терарним конкурсима ОШ „Васа Чарапић” и сл.

Данијела Милићевић, 
председник Подружнице Вождовац 2012–2018. г.

ПОДРУЖНИЦА ВРАЧАР

На Општини Врачар има седам основних школа: шест државних и 
једна приватна основна школа. 

1. ОШ „НХ Синиша Николајевић” има два запослена професора 
српског језика у настави и једног библиотекара .

2. ОШ „Владислав Рибникар” има пет запослених професора 
српског језика у настави и једног библиотекара.

3. ОШ „Краљ Петар Карађорђевић” има два запослена професора 
српског језика у настави и једног библиотекара.
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4. ОШ „Свети Сава” има четири запослена професора српског 
језика у настави и једног библиотекара.

5. ОШ „Светозар Марковић” има три запослена професора срп-
ског језика у настави и једног библиотекара.

6. ОШ „Јован Миодраговић” има пет запослених професора ср-
пског језика у настави и једног библиотекара.

7. Приватна ОШ „Владислав Петковић Дис” има једног запосленог 
професора српског језика у настави и једног библиотекара. 

Ученици врачарских основних школа, уз подршку својих наставника, 
радо учествују на свим културним манифестацијама које организује Град-
ска општина Врачар и освајају вредне награде, дипломе и похвалнице. 

Неке од њих су: 
• Градска општина Врачар уз подршку „Атељеа 212” већ шести 

пут, 2018. године, организује манифестацију такмичења уче-
ника врачарских основних школа у рецитовању под називом 
„Краљевство поезије”  

Такмичење се организује у спомен на глумачку легенду Петра Краља, 
који је велики део живота провео на Врачару. Циљ такмичења је и не-
говање културе говора и јавног сценског наступа и упознавање ђака са 
делима наших најпознатијих песника. На овој манифестацији учествују 
ученици скоро свих врачарских основних школа. Додела награда сваке 
године одржава се на платоу испред спомен обележја Петру Краљу у Ми-
лешевској број 38.

5. ОШ „Светозар Марковић” има три запослена професора српског језика у настави и 
једног библиотекара. 

6. ОШ „Јован Миодраговић” има пет запослених професора српског језика у настави и 
једног библиотекара. 

7. Приватна ОШ „Владислав Петковић Дис” има једног запосленог професора српског 
језика у настави и једног библиотекара.  

        Ученици врачарских основних школа, уз подршку својих наставника, радо учествују на свим 
културним манифестацијама које организује Градска општина Врачар и освајају вредне награде, 
дипломе и похвалнице.                                             
Неке од њих су:  
       Градска општина Врачар уз подршку „Атељеа 212” већ шести пут, 2018. године, 

организује манифестацију такмичења ученика врачарских основних школа у  рецитовању 
под називом „Краљевство поезије”.                                                                    

Такмичење се организује у спомен на глумачку легенду Петра Краља, који је велики део живота 
провео на Врачару. Циљ такмичења је и неговање културе говора и јавног сценског наступа и 
упознавање ђака са делима наших најпознатијих песника. На овој манифестацији учествују 
ученици скоро свих врачарских основних школа.                                                                                 
Додела награда сваке године одржава се на платоу испред спомен обележја Петру Краљу у 
Милешевској број 38. 

                                 

 Уз подршку Градске општине Врачар, Центар за образовање и културу- Божидарац, 
сваке године организује литерарно такмичење „Essay 20..” за најбољи рад ученика основних 
школа Врачара.                                                                                

Тема литерарног састава ове школске 2017/2018. године 2018. била je Мој доживљај на Врачару.                                                                                                                             
У такмичењу су учествовали чланови литерарних секција скоро свих врачарских основних 
школа.                                                                                                                                       
Позориште Лектира помаже око организације књижевних вечери на којима се врши додела 
вредних награда уз присуство познатих песника, есејиста и глумаца. 
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• Уз подршку Градске општине Врачар, Центар за образовање 
и културу – Божидарац, сваке године организује литерарно 
такмичење „Essay 20..” за најбољи рад ученика основних школа 
Врачара. 

Тема литерарног састава школске 2017/2018. године била je Мој до-
живљај на Врачару. 

У такмичењу су учествовали чланови литерарних секција скоро свих 
врачарских основних школа. 

Позориште Лектира помаже око организације књижевних вечери на 
којима се врши додела вредних награда уз присуство познатих песника, 
есејиста и глумаца.

• У оквиру прве Недеље људских права на Врачару, сваке године, 
у свечаној сали Градске општине Врачар уручују се награде за 
најбоље литерарне радове ученицима врачарских основних 
школа, као и награде наставницима за њихово посебно ангажо-
вање приликом припреме радова својих ученика. 

Градска општина Врачар организује ово литерарно такмичење за 
ученике од 5. до 8. разреда врачарских основних школа. 

 

           У оквиру прве Недеље људских права на Врачару, сваке године, у свечаној сали 
Градске општине Врачар уручују се награде за најбоље литерарне радове ученицима 
врачарских основних школа, као и награде наставницима за њихово посебно ангажовање 
приликом припреме радова својих ученика.                                         

Градска општина Врачар организује ово литерарно такмичење за ученике од 5. до 8. разреда 
врачарских основних школа.  
 

                    

 Сваке године се у Општини Врачар одржава Књижевни сусрет ученика - младих песника и 
песника за децу.                                                                                                                            

Веома успешну завршну свечаност организовали су Пријатељи деце Београда и Пријатељи 
деце Врачара у сарадњи са Градском општином Врачар и Библиотеком града Београда.  
Додељена су бројна признања (књиге и дипломе).                                                                   
Сусрети са књижевницима-писцима су додатни мотив за њихово креативно писање. 
 

                                    
 Ученици врачарских основних школа уз велику помоћ својих наставника учествују и на свим 

нивоима Такмичења из Књижевне олимпијаде, као и на такмичењу из Српског језика и 
језичке културе, где постижу запажене резултате. 

 

           У оквиру прве Недеље људских права на Врачару, сваке године, у свечаној сали 
Градске општине Врачар уручују се награде за најбоље литерарне радове ученицима 
врачарских основних школа, као и награде наставницима за њихово посебно ангажовање 
приликом припреме радова својих ученика.                                         

Градска општина Врачар организује ово литерарно такмичење за ученике од 5. до 8. разреда 
врачарских основних школа.  
 

                    

 Сваке године се у Општини Врачар одржава Књижевни сусрет ученика - младих песника и 
песника за децу.                                                                                                                            

Веома успешну завршну свечаност организовали су Пријатељи деце Београда и Пријатељи 
деце Врачара у сарадњи са Градском општином Врачар и Библиотеком града Београда.  
Додељена су бројна признања (књиге и дипломе).                                                                   
Сусрети са књижевницима-писцима су додатни мотив за њихово креативно писање. 
 

                                    
 Ученици врачарских основних школа уз велику помоћ својих наставника учествују и на свим 

нивоима Такмичења из Књижевне олимпијаде, као и на такмичењу из Српског језика и 
језичке културе, где постижу запажене резултате. 
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• Сваке године се у Општини Врачар одржава Књижевни сусрет 
ученика – младих песника и песника за децу  

Веома успешну завршну свечаност организовали су Пријатељи деце 
Београда и Пријатељи деце Врачара у сарадњи са Градском општином 
Врачар и Библиотеком града Београда. Додељена су бројна признања 
(књиге и дипломе). Сусрети са књижевницима-писцима су додатни мотив 
за њихово креативно писање.

• Ученици врачарских основних школа уз велику помоћ својих 
наставника учествују и на свим нивоима такмичења из књижев-
ности „Књижевна олимпијада”, као и на Такмичењу из српског 
језика и језичке културе, где постижу запажене резултате.

Бранкица Дракулић Дрезгић, 
председник Подружнице Врачар

ПОДРУЖНИЦА ЗВЕЗДАРА

Општински актив Звездаре окупља србисте из дванаест основних 
школа. Те школе су: ОШ „Јелена Ћетковић”, „Иван Горан Ковачић”, „Вељ-
ко Дугошевић”, „Ћирило и Методије”, Деспот Стефан Лазаревић”, „Павле 
Савић”, „1300 каплара”, „Владислав Петковић Дис”, „Драгојло Дудић”, 
„Стеван Синђелић”, „Десанка Максимовић” и „Марија Бурсаћ”. У њима 
ради 55 србиста у настави и библиотекама, у зависности од броја ученика 
по школама и фонда часова.

 Ученици звездарских основних школа уз велику помоћ својих на-
ставника учествују и на свим нивоима такмичења из књижевности „Књи-
жевна олимпијада”, као и на Такмичењу из српског језика и језичке 
културе, где постижу запажене резултате. 

 

           У оквиру прве Недеље људских права на Врачару, сваке године, у свечаној сали 
Градске општине Врачар уручују се награде за најбоље литерарне радове ученицима 
врачарских основних школа, као и награде наставницима за њихово посебно ангажовање 
приликом припреме радова својих ученика.                                         

Градска општина Врачар организује ово литерарно такмичење за ученике од 5. до 8. разреда 
врачарских основних школа.  
 

                    

 Сваке године се у Општини Врачар одржава Књижевни сусрет ученика - младих песника и 
песника за децу.                                                                                                                            

Веома успешну завршну свечаност организовали су Пријатељи деце Београда и Пријатељи 
деце Врачара у сарадњи са Градском општином Врачар и Библиотеком града Београда.  
Додељена су бројна признања (књиге и дипломе).                                                                   
Сусрети са књижевницима-писцима су додатни мотив за њихово креативно писање. 
 

                                    
 Ученици врачарских основних школа уз велику помоћ својих наставника учествују и на свим 

нивоима Такмичења из Књижевне олимпијаде, као и на такмичењу из Српског језика и 
језичке културе, где постижу запажене резултате. 



124

Значајни су и успеси литерарних, лингвистичких, драмских, нови-
нарских и рецитаторских секција на Звездари.

• Школска зелена прес учионица 2017, часопис „Чувари равнице” 
из Новог Сада наградио је радове Новинарске секције ОШ „Де-
санка Максимовић” (координатор Биљана Кнежевић).

• Школски часопис „Кораци” ОШ „Иван Горан Ковачић” освојио 
је републичке награде. Друштво за српски језик и књижевност 
Србије, уручило је наставници Снежани Костић-Хавари 16. 1. 
2014. г. награду за 3. место на Конкурсу за најбоље основношкол-
ске и средњошколске листове и часописе у школској 2012/2013. 
години, а наредне године за 2. место наставници Мирјани Мар-
ковић.

• На Међународном конкурсу „Србија и Русија – шта нас спаја”, 
Данило Даниловић, 7/2, освојио је 1. место (наставница Наташа 
Станојковић – ОШ „Иван Горан Ковачић”).

• Лингвистичка секција ОШ,, Павле Савић” са мањим прекидима, 
постоји од оснивања. После неколико година паузе, наставнице 
српског језика Зорица Смиљанић и Весна Дукић, дошле су на 
идеју да окупе заинтересоване ученике и да кроз лингвистичу 
секцију подстакну ученике да креативно проучавају свој језик. 
Ученици су стечена знања из српског језика примењивали на 
актуелне теме. Те прве године ученици су писали два истражи-
вачка рада и освојили треће место на Републичком такмичењу 
које организује Друштво за српски језик. Похваљени да су својим 
радовима допринели очувању и развоју српског језика, ученици 
су били поносни на свој успех и још више мотивисани за рад.

 
Бранкица Дракулић Дрезгић, председник Подружнице Врачар 

 
ПОДРУЖНИЦА ЗВЕЗДАРА 

 
           Општински актив Звездаре окупља србисте из дванаест основних школа. Те школе су: ОШ 
„Јелена Ћетковић”, „Иван Горан Ковачић”, „Вељко Дугошевић”, „Ћирило и Методије”, Деспот 
Стефан Лазаревић”, „Павле Савић”, „1300 каплара”, „Владислав Петковић Дис”, „Драгојло 
Дудић”, „Стеван Синђелић”, „Десанка Максимовић” и „Марија Бурсаћ”. У њима ради 55 србиста 
у настави и библиотекама, у зависности од броја ученика по школама и фонда часова. 
            Ученици звездарских основних школа уз велику помоћ својих наставника учествују и на 
свим нивоима такмичења из Књижевне олимпијаде, као и на такмичењу из Српског језика и 
језичке културе, где постижу запажене резултате.  
 

 
 
              Значајни су и успеси литерарних, лингвистичких, драмских, новинарских и 
рецитаторских секција на Звездари. 

 Школска зелена прес учионица 2017, часопис „Чувари равнице” из Новог Сада наградио је 
радове Новинарске секције ОШ,, Десанка Максимовић” (координатор Биљана Кнежевић). 

 Школски часопис „Кораци” ОШ „Иван Горан Ковачић” освојио је републичке награде. 
Друштво за српски језик и књижевност Србије, уручило  је наставници Снежани Костић-
Хавари 16. 1. 2014. г. награду за 3. место на Конкурсу за најбоље основношколске и 
средњошколске листове и часописе у школској 2012/2013. години, а наредне године за 2. 
место наставници Мирјани Марковић. 

 На Међународном конкурсу „Србија и Русија – шта нас спаја”, Данило Даниловић, 7/2, 
освојио је 1. место (наставница Наташа Станојковић - ОШ „Иван Горан Ковачић”). 



125

У наредним годинама (од 2010. године) лингвистичку секцију наше 
школе водиле су наставнице Бранкица Иванић и Весна Дукић. Својим 
креативним приступом наставнице су подстицале ученике да кроз ква-
литетан истраживачки рад повезују знање и идеје. Са мотивисаним и 
заинтересованим ученицима лако је било реализовати планирано. Пав-
лови лингвољупци, како себе називају, на такмичење су послали чак три 
истраживачка рада која су награђена другом наградом на Републичком 
такмичењу. О успеху наше секције и о темама којима се бавимо писало је у 
два броја „Просветног прегледа”. Те године лингвистичка секција бројала 
је највише чланова. На једном од дружења наставница Бранкица Иванић 
рекла је Лингвољупцима да награде треба да буду подстрек за још бољи 
рад и пожелела да следеће године радови буду толико добри да заслуже 
прво место.

После краће паузе Лингвистичку секцију водиле су наставнице 
Сандра Ристивојевић и Весна Дукић. Школске 2016/2017. године на Фило-
лошком факултету у Београду ученицима Лингвистичке секције уручене 
су дипломе за освојено прво место. Ову награду ученици су посветили 
наставници Бранкици Иванић која нажалост није више међу нама. 

• Одлична је сарадња са Пријатељима деце Звездаре. ЂАЧКА 
ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА су традиционални програм који 
Пријатељи деце Звездаре реализују у сарадњи са Библиотеком 
„Вук Караџић” са циљем да се, кроз интеракцију деце песника 
и афирмисаних писаца, код деце и младих развија љубав према 
поезији и писаној речи уопште. 

• Наставници Основне школе „Марија Бурсаћ” освојили су две 
престижне међународне награде. Носиоци пројекта „Цео свет 
је позорница” су Драгана Цукић, професор српског језика и 
књижевности, и Горица Костић, професор енглеског језика.

Пројекат „Цео свет је позорница” представља интерактивни драм-
ски наставни пројекат. На креативни начин обједињује четири наставна 
предмета (српски језик, енглески језик, географију и биологију). Садржи 
начела која популаризују основно образовање и прокламује интелектуални 
развој ученика, колективни рад, прецизност, радну културу и маштови-
тост. Припремили смо ученике за активно обликовање сопственог живот-
ног окружења и допринели смо култури њиховог дијалога кроз размену 
мишљења и вредности. 

Наша идеја је подразумевала корелативну примену креативне 
драме. Драма као наставни метод није нова појава у широком распону 
интерактивних, активних, креативних, отворених метода и приступа 
у наставној пракси, међутим, корелација између географије, биологије, 
енглеског језика и српског језика и књижевности дала нам је одличне 
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резултате ученичког развоја знања, способности и компетенција, развоја 
критичког промишљања и примене стеченог знања, развоја критичког и 
дивергентног мишљења. 

На часовима српског језика истраживали смо моћ вербалног израза 
у глумачкој уметности, разоткривајући заборављене „класичне” тајне и 
технике (исте оне којима се бавио и сам Шекспир), те смо говорни чин 
на сцени претворили у смелу авантуру. Кроз анализу неких кључних 
стихова које се јављају у Шекспировим комадима, ученици су се могли 
ближе упознати са особеностима лика ког су тумачили, начином на који 
он говори, како се креће и како се облачи, могли су развити распон гласа 
и стећи самопоуздање у извођењу на сцени. У вежбама на часу српског 
језика речи су биле наше главно оружје, као и основни покретач Шекспи-
ровог Глоуба, а наша је жеља да управо ту енергију пренесемо ученицима 
– извођачима.

Применом овог поступка однос према учењу се значајно променио. 
Ученици су исказивали већу мотивацију да активно учествују на часу. 
Однос ученика и наставника је био равноправан, блискији и искренији. 
Часови су били много занимљивији, лакше су научили и нису заборавили 
научено. Игра, песма, другарство, разумевање другог и другачијег, дечје 
стваралаштво, синоними су за пројекат „Цео свет је позорница”. Сви су 
били мотивисани и задовољни јер је њихов труд и рад био важна компо-
нента у одвијању читавог драмског процеса. Ученици су својим марљивим 
и преданим радом допринели да ово међународно признање буде понос 
наше школе.

Пројекат је награђен 2015. године Међународном наградом организа-
ције Peace and Cooperation при УН (Malala prize for universal education). 

После ове награде желели смо још једном да на светском нивоу при-
кажемо како се на интересантан начин учи у Србији и пријавили смо се 
за GESS EDUCATION AWARD, и ушли у финале, поставши тиме једина 
школа из Србије која се такмичи са још девет школа из разних крајева 
света, у категорији – ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ. Били смо позвани 
да присуствујемо додели награда и проглашењу победника у Дубаију. 
Схватили смо из разговора са одговорним лицем за манифестацију GESS 
EDUCATION AWARD да ћемо присуствовати разним радионицама и да 
је у питању тродневни семинар образовања који се одржава у Дубаију. 
Овај семинар, који траје три дана, приказује иновативне и инспиративне 
садржаје за едукаторе на свим нивоима у образовању.

GESS Dubai је основа за отворену размену мишљења између настав-
ника и осталих учесника у образовању из свих делова земље. То је место 
на коме људи деле иновације и нове идеје у образовању. На овој конферен-
цији смо сви заједно могли критички да се осврнемо на образовање. GESS 
Dubai нам је пружио одличну прилику да разменимо мишљења из праксе 
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и створимо глобалне везе у циљу развијања наставног плана и програма 
како бисмо могли да одржимо корак са ученицима 21. века и њиховим 
потребама. Пошто је ова образовна манифестација организована ради 
размене искустава људи из различитих образовних сфера, могли смо да 
научимо нешто ново од њих и да поделимо своје идеје и циљеве. Њихова 
иновативна и сарадничка предавања су нам омогућила да се вратимо 
својој кући са практичним методама које ћемо моћи одмах да применимо 
у учионици. 

• ОШ „Ћирило и Методије” је у SHARE пројекту, који је пружио 
могућност да се унапреди рад и подигне квалитет рада школе на 
још виши ниво, као и учење и постигнућа ученика. Овај пројекат 
је пружање помоћи и оснаживање оних школа које су добиле нижу 
оцену у екстерном вредновању кроз хоризонтално учење и умре-
жавање школа у размени добре праксе. Професорке српског језика 
Лидија Роловић и Мирјана Плавшић Ђорђевић су у овом пројекту 
стекле звање просветног саветника – спољњег сарадника.

• Јасмина Станковић, професор српског језика и књижевности у 
ОШ „Ћирило и Методије”, освојила је 1. награду за методичку 
припрему коју јој је уручило Друштво за српски језик и књижев-
ност Србије на Рапубличком семинару 2018. године. Такође, она 
је именована за члана Националног просветног савета за наш 
предмет.

• Поводом Дана Филолошког факултета, Основна школа „Иван 
Горан Ковачић” добила је 03. 10. 2013. године и 14. 10. 2016. годи-
не Повељу захвалности Филолошког факултета Универзитета у 
Београду због изузетне сарадње са овом образовном установом.

• Професорка Биљана Кнежевић из ОШ „Десанка Максимовић” 
објавила је низ радова:
1. Кнежевић Б, Синтагме, Зборник припрема за угледне часове 

предметне наставе у старијим разредима основне школе „Час 

кључних стихова које се јављају у Шекспировим комадима, ученици су се могли ближе упознати 
са особеностима лика ког су тумачили, начином на који он говори, како се креће и како се облачи, 
могли су развити распон гласа и стећи самопоуздање у извођењу на сцени. У вежбама на часу 
српског језика речи су биле наше главно оружје, као и основни покретач Шекспировог Глоуба, а 
наша је жеља да управо ту енергију пренесемо ученицима – извођачима. 
Применом овог поступка однос према учењу се значајно променио. Ученици су исказивали већу 
мотивацију да активно учествују на часу. Однос ученика и наставника је био равноправан, 
блискији и искренији. Часови су били много занимљивији, лакше су научили и нису заборавили 
научено. Игра, песма, другарство, разумевање другог и другачијег, дечје стваралаштво, синоними 
су за пројекат „Цео свет је позорница”. Сви су били мотивисани и задовољни јер је њихов труд и 
рад био важна компонента у одвијању читавог драмског процеса. Ученици су својим марљивим и 
преданим радом допринели да ово међународно признање буде понос наше школе. 
Пројекат је награђен 2015. године Међународном наградом организације Peace and Cooperation 
при УН (Malala prize for universal education).  
После ове награде желели смо још једном да на светском нивоу прикажемо како се на 
интересантан начин учи у Србији и пријавили смо се за GESS EDUCATION AWARD, и ушли у 
финале, поставши тиме једина школа из Србије која се такмичи са још девет школа из разних 
крајева света, у категорији - ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ. Били смо позвани да присуствујемо 
додели награда и проглашењу победника у Дубаију. Схватили смо из разговора са одговорним 
лицем за манифестацију GESS EDUCATION AWARD да ћемо присуствовати разним 
радионицама и да је у питању тродневни семинар образовања који се одржава у Дубаију. Овај 
семинар, који траје три дана, приказује иновативне и инспиративне садржаје за едукаторе на свим 
нивоима у образовању. 
GESS Dubai је основа за отворену размену мишљења између наставника и осталих учесника у 
образовању из свих делова земље. То је место на коме људи деле иновације и нове идеје у 
образовању. На овој конференцији смо сви заједно могли критички да се осврнемо на образовање. 
GESS Dubai нам је пружио одличну прилику да разменимо мишљења из праксе и створимо 
глобалне везе у циљу развијања наставног плана и програма како бисмо могли да одржимо корак 
са ученицима 21. века и њиховим потребама. Пошто је ова образовна манифестација организована 
ради размене искустава људи из различитих образовних сфера, могли смо да научимо нешто ново 
од њих и да поделимо своје идеје и циљеве.  Њихова иновативна и сарадничка предавања су нам 
омогућила да се вратимо својој кући са практичним методама које ћемо моћи одмах да применимо 
у учионици.  
 

 
 



128

за углед”, ИП ”Едука”, Београд 2015, ISBN 978-86-6013-284-2 
COBISS.SR-ID 218476300, тираж 2000, рецензенти др Оливера 
Радуловић, др Драган Шалетић, Наталија Кантар.

2. Кнежевић Б, Глаголски облици: аорист, императив, потен-
цијал, футур други, Зборник припрема за угледне часове 
предметне наставе у старијим разредима основне школе „Час 
за углед”, ИП ”Едука”, Београд 2015, ISBN 978-86-6013-284-2 
COBISS.SR-ID 218476300, тираж 2000, рецензенти др Оливера 
Радуловић, др Драган Шалетић, Наталија Кантар.

3. Кнежевић Б, Наставна јединица „Ко то тамо пева” Душана 
Ковачевића – обрада у осмом разреду основне школе, Школ-
ски час, (година XXXI), 5, 2015, 41–49.

4. Кнежевић, Б; Филиповић, З; Дудварски М, Збирка задатака из 
српског језика за малу матуру Знам за матуру, Клет Београд 
2011, поновљено проширено издање 2016.

5. Кнежевић Б, 2017, „Прошло, садашње и будуће време (један 
од могућих приступа индивидуализацији наставе у четврдом 
разреду основне школе)”, Школски час, (година XXXIII), 3–4, 
60–74.

• У ОШ „Десанка Максимовић” ради читалачки клуб „Лего ерго 
сум” као део напора Актива за српски језик да позитивно утиче на 
читалачке навике ученика. Овај клуб води Биљана Кнежевић. Сви 
ученици који желе могу представити роман који им се допао.

• У ОШ „Владислав Петковић Дис” сваке године се у последњој 
недељи маја одржава манифестација „Дисово пролеће”. Том 
приликом се негују пре свега таленти, вештине, знања и спо-
собности ученика наше школе, као и сарадња са локалном 
заједницом, родитељима, мештанима или са школама које носе 
исто име. Ранијих година су се школе са именом овог великог 
српског песника окупљале, најчешће, у Чачку, и том приликом 
би се обавезно обишло Заблаће, родно место Владислава Пет-
ковића Диса. У последњих неколико година организују се током 
ове недеље у школи разне манифестације, од којих су најпопу-
ларнији и деци најатрактивнији квизови знања, „Вешто перо” 
– интерни литерарни конкурс којим се награђују ученици који 
најлепше пишу, изложбе, предавања, обележавање Дана школе 
и спортски дан којим се обично заврши ова манифестација, а 
који је увек организован у хуманитарне сврхе.

• У свим школама се одржавају угледни часови и квалитетне 
школске приредбе.

Бојана Симоновић, 
председник Подружнице Звездара
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ПОДРУЖНИЦА ЗЕМУН

Чланови Актива су професори српског језика из 16 школа. У школама 
раде углавном по 4 проф. српског језика (у ОШ „Б. Радичевић” и ОШ „И. 
Бирчанин” 6 професора) и по 1 библиотекар. Руководилац Актива је проф. 
српског језика Мирка Дабовић.

• Актив остварује сарадњу са следећим институцијама:
	Музеј Вука и Доситеја, Библиотека града Београда, При-

јатељи деце Земуна, Регионални центар за таленте Земун, 
Библиотека Св. Сава Земун, САНУ ( посета ученика ОШ „С. 
Г. Митраљета” поводом Дана писмености); Завод за заштиту 
споменика и Музеј Никола Тесла (новинарска секција ОШ 
„С. Г. Митраљета”, проф, Недељка Димитријевић); Etvining 
projekat_(Ингрид Граовац и Недељка Димитријевић). Уче-
ници ОШ „Светислав Голубовић Митраљета” (библиотекар 
Ингрид Граовац) и ОШ „Лазар Саватић” (Жељко Тешић) 
учествовали на фестивалу Крокодокодил; Квиз „Знање је 
моћ”

• У ОШ „Илија Бирчанин” се, на иницијативу професора Слађане 
Боричић, од 2016. године одржава квиз „Знање је моћ” у коме 
учествују ученици осмог разреда, а такмиче се у знању из пред-
мета које имају на Завршном испиту. У организацији квиза, 
поред професора српског језика, учествују скоро сви професори 
из предметне наставе. Циљ квиза је да се, путем такмичења и 
игре, ученици што боље и лакше припреме за Завршни испит. 
Ове године је финале такмичења испратила и телевизијска екипа 
Малог дневника РТС-а.

• „100 младих талената града Београда” – у овој збирци штампа-
не су песме ученика ОШ „Петар Кочић’’ (Предраг Бендаревић, 
Сара Калинић, Никола Перовић, Сара Стевановић, Анђела 
Павловић, Теодора Димитријевић, Вукашин Тадић, Милан Ак-
сентић, Растко Девић).

• У ОШ „Гаврило Принцип” реализован је пројекат Читалачки 
маратон у сарадњи са издавачком кућом Клет, 2017/2018. Ре-
ализатори пројекта, а уједно и ментори група ученика 5. и 6. 
разреда, биле су наставнице српског језика: Наташа Иванковић 
и Снежана Антић.

Библиотечка секција: За адаптацију текста библиотичка секција ОШ 
„Гаврило Принцип” (проф. Снежана Антић) на такмичење Кратке драмске 
форме Побуна у библиотеци – 1. место у граду.
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• Чланови литерарне секције ОШ „Гаврило Принцип” и ОШ „Раде 
Кончар” освојили су бројне награде на конкурсима Песничка 
сусретања, Недовршена прича, Сто младих песника, Пред 
ликом Светог Саве (ментори су наставнице Надежда Кировски, 
Наташа Иванковић, Сања Вуканић и Драгана Миловановић)

• Са представом ,,Госпођа министарка” гостовали смо у локалном 
Позоришту аматера Батајнице и у Средњој медицинској школи 
на Звездари, а са представом „Биберче” гостовали смо у Позо-
ришту аматера Батајнице и у вртићу „Чворак” у Батајници. Обе 
представе извођене су у оквиру школске манифестације Средом 
у Бранку.

• Запажене резултате постигли су ученици драмске секције ОШ 
„Бранко Радичевић”, Батајница, који су са представом „Ѓоспођа 
министарка” освојили 1. место на 33  Фестивалу позоришних 
игара деце и младих Земуна  

• Сваке године се у већини земунских школа одржавају угледни и 
огледни часови. Један од најкреативнијих (корелација са музич-
ком културом и физиком) је угледни час проф. Милице Ћалић 
„Тесла међу маскама”, В. Пиштало.

• Један од најпосећенијих часова (2014/2015), који је имао за циљ 
развијање и неговање емпатије код ученика, јесте огледни час 
у 6. разреду у ОШ „С. Г. Митраљета” са темом „Богојављенска 
ноћ”, одржан непосредно пре Богојављења. Час је одржала проф. 
српског језика Мирка Дабовић.

• Чланови рецитаторске секције ОШ „С. Г. Митраљета” уче- 
ствовали су на обележавању годишњице НАТО бомбардовања 
24. априла 2018. године у Културном центру Влада Дивљан. 
Ученике припремала проф. Мирка Дабовић. Манифестацији су 
присуствовале многе јавне личности.

• Пример одличне корелације међу предметима су јавни часови 
у организацији Стручног већа друштвених наука у ОШ „Станко 
Марић”, Угриновци: „Историја бележи, деца говоре”, „Српски 
писци у Великом рату” и „Лепа времена”.

• Студенти Филолошког факултета хоспитовали су у ОШ „Раде 
Кончар”, код проф. Драгане Николин Коларић и Јелене Петако-
вић.

• У пројекту Европска школа за европску будућност у органи-
зацији Ермус + учествовале су проф. српског језика Наташа 
Раилић и Светлана Николић из ОШ „Михаило Пупин”. Боравак 
у Финској и Естонији омогућио је професоркама да се упознају 
са добром организацијом школског система ових земаља чији 
ученици постижу одличне резултате на ПИСА тестовима.
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• „Идеш ли роде?” – 100 година од смрти Петра Кочића, Сајам 
књига 2015. године (презентација ученика ОШ „П. Кочић”, 
проф. српског језика Неда Лојевић и проф. историје Драгољуб 
Илин).

 Сваке године се у већини земунских школа одржавају угледни и огледни часови. Један од 
најкреативнијих  (корелација са музичком културом и физиком) је угледни час проф. 
Милице Ћалић „Тесла међу маскама”, В. Пиштало. 

 Један од најпосећенијих часова (2014/2015), који је имао за циљ развијање и неговање 
емпатије код ученика, јесте огледни час у 6. разреду у ОШ „С. Г. Митраљета” са темом 
„Богојављенска ноћ”, одржан непосредно пре Богојављења. Час је одржала проф. српског 
језика Мирка Дабовић. 

 Чланови рецитаторске секције ОШ „С. Г. Митраљета” учествовали на обележавању 
годишњице НАТО бомбардовања 24. априла 2018. године у Културном центру Влада 
Дивљан. Ученике припремала проф. Мирка Дабовић. Манифестацији су присуствовале 
многе јавне личности. 

 Пример одличне корелације међу предметима су јавни часови у организацији Стручног 
већа друштвених наука у ОШ „Станко Марић”, Угриновци: „Историја бележи, деца 
говоре”, „Српски писци у Великом рату”  и „Лепа времена”. 

 Студенти Филолошког факултета хоспитовали у ОШ „Раде Кончар”, код проф. Драгане 
Николин Коларић и Јелене Петаковић. 

 У пројекту Европска школа за европску будућност у организацији Ермус + учествовале 
су проф. српског језика Наташа Раилић и Светлана Николић из ОШ „Михаило Пупин”. 
Боравак у Финској и Естонији омогућио је професоркама да се упознају са добром 
организацијом школског система ових земаља чији ученици постижу одличне резултате на 
ПИСА тествима. 
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• Нушићеви дани у ОШ „Петар Кочић”

• Лингвистичка секција ОШ „Раде Кончар” (ментор Наташа По-
лић) добитник награде на Републичком зимском семинару 2015. 
године.

У ОШ „Лазар Са-
ватић” професор срп-
ског језика Жељко Те-
шић одржао је угледни 
час у осмом разреду на 
коме је обрађен одломак 
сценарија за филм „Ко 
то тамо пева”. Часу је 
претходио богат истра-
живачки рад, проучавање 
филмске уметности и ње-
гове историје, веза између 

књижевности, филма и музике. У сарадњи са наставницима историје и 
музичке културе сагледано је ово значајно дело Душана Ковачевића и 
Душана Макавејева. У току рада је настао и филм. (2013/ 2014).

Са ученицима осмог разреда Основне школе „Лазар Саватић” на-
ставник српског језика Жељко Тешић, са више колега који предају друге 
наставне предмете, организовали су са једним одељењем осмог разреда 

(презентација ученика ОШ „П. Кочић”, проф. српског језика Неда Лојевић и проф. историје Драгољуб 
Илин). 
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У ОШ „Лазар Саватић” професор српског језика Жељко Тешић одржао је угледни час у осмом 
разреду на коме је обрађен одломак сценарија за филм „Ко то тамо пева”. Часу је претходио 
богат истраживачки рад, проучавање филмске уметности и његове историје, веза између 
књижевности, филма и музике. У сарадњи са наставницима историје и музичке културе сагледано 
је ово значајно дело Душана Ковачевића и Душана Макавејева. У току рада је настао и филм. 
(2013/ 2014). 
Са ученицима осмог разреда Основне школе „Лазар Саватић” наставник српског језика Жељко 
Тешић, са више колега који предају друге наставне предмете, организовали су са једним 
одељењем осмог разреда округли сто под називом Велики рад у својој свеукупности. Из више 
перспектива, рачунајући на међупредметне компетенције које ученици стичу, осветљен је овај 
велики историјски догађај кроз своје историјске, уметничке и социјалне перспективе. 
Ученици Основне школе „Лазар Саватић” у новембру 2015. године обележили су стогодишњицу 
рођења књижевника Бранка Ћопића петодневном манифестацијом Дани Бранка Ћопића у 
Саватићу. Манифестација је обухватила две позоришне представе које су припремили 
наставници српског језика Јадранка Чантрић и Жељко Тешић, гостовање књижевнице за децу 
Јасминке Петровић, пројекцију филма Орлови рано лете, као и анимираниф филмова насталих на 
основу Ћопићевих прича за децу, као и изложбу ликовних радова инспирисаних Ћопићевим 
делима у библиотеци школе. Ученици су са наставником Жељком Тешићем гостовали у емисији 
РТС-а Све боје живота, а координатор манифестације Жељко Тешић гостовао је и у емисији 
Спорови у култури Радио Београда. 
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округли сто под називом Велики рад у својој свеукупности. Из више 
перспектива, рачунајући на међупредметне компетенције које ученици 
стичу, осветљен је овај велики историјски догађај кроз своје историјске, 
уметничке и социјалне перспективе.

Ученици Основне школе „Лазар Саватић” у новембру 2015. године 
обележили су стогодишњицу рођења књижевника Бранка Ћопића пе-
тодневном манифестацијом Дани Бранка Ћопића у Саватићу. Мани-
фестација је обухватила две позоришне представе које су припремили 
наставници српског језика Јадранка Чантрић и Жељко Тешић, гостовање 
књижевнице за децу Јасминке Петровић, пројекцију филма Орлови рано 
лете, као и анимираних филмова насталих на основу Ћопићевих прича 
за децу, као и изложбу ликовних радова инспирисаних Ћопићевим дели-
ма у библиотеци школе. Ученици су са наставником Жељком Тешићем 
гостовали у емисији РТС-а Све боје живота, а координатор манифе-
стације Жељко Тешић гостовао је и у емисији Спорови у култури Радио 
Београда.

Огледни час српског језика одржан је у Музеју Вука и Доситеја у 
Београду 18. 11. 2017. године. Наставну јединицу „Живот и прикљученија”, 
Доситеј Обрадовић, ученици 7/2 одељења ОШ „Лазар Саватић” упознали 
су у простору ове значајне установе културе. У здању некадашње Велике 
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„Лазар Саватић” упознали су у простору ове значајне установе културе. У здању некадашње 
Велике школе, у друштву Доситеја Обрадовића и Вука Караџића, истраживани су изложбени 
експонати, прикупљани подаци и одговори на истраживачке задатке. Час је припремио и одржао 
Жељко Тешић. 
 

 
 
ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИЛОГА У СТРУЧНОЈ И МЕТОДИЧКОЈ ПЕРИОДИЦИ 

 Мирка Дабовић, ОШ „С. Г. Митраљета” и Драгана Николин Коларић, ОШ „Раде Кончар” – 
евалуатори уџбеника за 5. разред издавачке куће Нови Логос.  

 Надежда Кировски, ОШ „Гаврило Принцип” и Жељко Тешић – аутори Збирке задатака из 
српског језика за завршни испит у основном образовању. 

 Жељко Тешић (ОШ „Лазар Саватић”): 
 „Савремена српска поезија у настави”, Књижевност и језик 1–2/ 2015, Београд, 2015; 

 „Наставников сајт у настави српског језика и књижевности”, Методички видици, Нови Сад, 
2016; 

 „Савремени песнички гласови (Ана Ристовић и Луција Ступица) у контексту јужнословенског 
усменог наслеђа”, Савремена проучавања језика и књижевности (зборник), Филолошко-уметнички 
факултет Крагујевац, Крагујевац, 2016; 

 „Молитва Пресветој Богородици Јефрема Сирина као подтекст поезије Новице Тадића”, 
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, година X, 
Филолошки факултет, Београд, 2015; 
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експонати, прикупљани подаци и одговори на истраживачке задатке. Час је припремио и одржао 
Жељко Тешић. 
 

 
 
ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИЛОГА У СТРУЧНОЈ И МЕТОДИЧКОЈ ПЕРИОДИЦИ 

 Мирка Дабовић, ОШ „С. Г. Митраљета” и Драгана Николин Коларић, ОШ „Раде Кончар” – 
евалуатори уџбеника за 5. разред издавачке куће Нови Логос.  

 Надежда Кировски, ОШ „Гаврило Принцип” и Жељко Тешић – аутори Збирке задатака из 
српског језика за завршни испит у основном образовању. 

 Жељко Тешић (ОШ „Лазар Саватић”): 
 „Савремена српска поезија у настави”, Књижевност и језик 1–2/ 2015, Београд, 2015; 

 „Наставников сајт у настави српског језика и књижевности”, Методички видици, Нови Сад, 
2016; 

 „Савремени песнички гласови (Ана Ристовић и Луција Ступица) у контексту јужнословенског 
усменог наслеђа”, Савремена проучавања језика и књижевности (зборник), Филолошко-уметнички 
факултет Крагујевац, Крагујевац, 2016; 

 „Молитва Пресветој Богородици Јефрема Сирина као подтекст поезије Новице Тадића”, 
Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, година X, 
Филолошки факултет, Београд, 2015; 
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школе, у друштву Доситеја Обрадовића и Вука Караџића, истраживани су 
изложбени експонати, прикупљани подаци и одговори на истраживачке 
задатке. Час је припремио и одржао Жељко Тешић.

Објављивање прилога у стручној и методичкој периодици:
• Мирка Дабовић, ОШ „С. Г. Митраљета” и Драгана Николин 

Коларић, ОШ „Раде Кончар” – евалуатори уџбеника за 5. разред 
издавачке куће Нови Логос. 

• Надежда Кировски, ОШ „Гаврило Принцип” и Жељко Тешић 
– аутори Збирке задатака из српског језика за завршни испит у 
основном образовању.

Жељко Тешић (ОШ „Лазар Саватић”):
• „Савремена српска поезија у настави”, Књижевност и језик 1–2/ 

2015, Београд, 2015;
• „Наставников сајт у настави српског језика и књижевности”, 

Методички видици, Нови Сад, 2016;
• „Савремени песнички гласови (Ана Ристовић и Луција Ступи-

ца) у контексту јужнословенског усменог наслеђа”, Савремена 
проучавања језика и књижевности (зборник), Филолошко-умет-
нички факултет Крагујевац, Крагујевац, 2016;

• „Молитва Пресветој Богородици Јефрема Сирина као подтекст 
поезије Новице Тадића”, Годишњак Катедре за српску књижев-
ност са јужнословенским књижевностима, година X, Филолош-
ки факултет, Београд, 2015;

Резултати на такмичењима
• Наставници чији су ученици постигли најбоље резултате на 

такмичењима из књижевности и језика протеклих пет година 
су: Милица Ћалић, ОШ „Бранко Радичевић”, Драган Марковић, 
ОШ „Светозар Милетић” и Мирка Дабовић ОШ „Светислав 
Голубовић Митраљета”.
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Књижевна олимпијада, Сремски Карловци

Мирка Дабовић, 
председник Подружнице Земун

ПОДРУЖНИЦА ЛАЗАРЕВАЦ

На територији општине Лазаревац постоји 10 основних школа, 
Гимназија и Техничка школа „Колубара”. Три основне школе су смештене 
у самом граду, а осталих 7 основних школа распоређене по околиним 
местима.

Назив школе 
Име и презиме наставника 

српског језика и 
књижевности

Име и презиме 
библиотекара

Укупан 
број 

наставника 
и библио-

текара

ОШ „Војислав Вока Савић”, 
Лазаревац

Биљана Радосављевић
Зорана Вуковић
Мирослав Рабреновић 
Соња Марјановић
Саша Радаковић

Јасна 
Глишић 6

ОШ „Дуле Караклајић” 
Лазаревац

Олгица Максимовић
Катарина Јовановић
Снежана Кезовић
Марија Комад
Ивана Јанус

Гордана Ранић 
Илић 6

ОШ „ Кнез Лазар” 
Лазаревац

Светлана Кнежевић Ристић
Слађана Миловановић
Јелена Дражић

Оливера 
Тодоровић 4

 
Резултати на такмичењима 
 

 Наставници чији су ученици постигли најбоље резултате на такмичењима из књижевности 
и језика протеклих пет година су: Милица Ћалић, ОШ „Бранко Радичевић”, Драган 
Марковић, ОШ „Светозар Милетић” и Мирка Дабовић ОШ „Светислав Голубовић 
Митраљета”. 

 

         
         Књижевна олимпијада, Сремски Карловци 
 

Мирка Дабовић, председник Подружнице Земун 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДРУЖНИЦА ЛАЗАРЕВАЦ 
 

На територији општине Лазаревац постоји 10 основних школа, Гимназија и Техничка школа 

„Колубара”.  Три основне школе су смештене у самом граду, а осталих 7 основних школа 

распоређене по околиним местима. 
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ОШ „ Диша Ђурђевић”,  
Вреоци Александра Љубојевић Драгица 

Биочанин 2

ОШ „ Вук Караџић”, 
Степојевац

Љиљана Влаховић 
Данијела Петковић

Добрила 
Ашкрабић 3

ОШ „ Рудовци” Катарина Станишић 
Тања Пајовић

Катарина 
Станишић

Тања Пајовић
2

ОШ „Свети Сава”,
Велики Црљени

Радојка Калдесић
Ивана Јанус

Љуба 
Николић 3

ОШ „ Милорад Лабудовић 
Лабуд”, Барошевац Дана Николић Љуба 

Николић 2

ОШ „ Михаило 
Младеновић Сеља”
Дудовица

Драгана Танасковић Снежана 
Танасијевић 2

ОШ „ Слободан Пенезић 
Крцун”, Јунковац

Сенка Стијовић
Драгана Шево

Драгана 
Шево 1

Гимназија Лазаревац

Ђина Ђелмаш
Биљана Комад
Катарина Рајшић
Славица Миљанић
Нела Ђорђевић

Биљана 
Комад 5

Техничка школа
 „ Колубара”

Мирјана Јефтић
Љиљана Пакић
Данијела Ђорђевић
Јелена Васиљевић
Гаги Ђоко
Сунчица Маринковић

Светлана Драгић
Сунчица 

Маринковић
7

Основна школа „Војислав Вока Савић” је најстарија школа на нашој 
општини. Ове године ће прославити 130. година постојања. Актив настав-
ника српског језика и књижевности ове школе се издваја по доброј међу-
собној сарадњи, колегијалности, одговорности, посвећености и успесима 
које ниже годинама уназад. Поред редовне наставе, наставници српског 
језика сваке године осмишљавају и организују разне врсте активности у 
школи. 

 Обележавање Дана школе, креативним и увек другачијим про-
грамом;

 Обележавање Дана Светог Саве (традиционални квиз „Шта знам 
о Светом Сави” ученика 5. резреда – аутори наставнице Зорана 
Вуковић и Соња Марјановић);

 Обележавање Међународног Дана матерњег језика;
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 „О писменех” – пишем старословенском ћирилицом, радиони-
цом је било обухваћено стотинак ученика 6. и 7. разреда, аутор 
радионице Биљана Радосављевић, школска 2016/2017. година;

 „Волим српски језик” – забавне игрице у настави српског језика: 
укршеница, слагалица, осмосмерка, радионицом су били обу-
хваћени ученици 5. разреда, аутори Соња Марјановић и Зорана 
Вуковић, школска 2017/2018. година;

 Обележавање Дана словенске писмености.

„Позајмљенице у српском језику” (аутор Биљана Радосављевић, 
школска 2014/2015. година) био је час на коме су ученици, након претход-
ног истраживања, представили припремљене презентације о употреби 
позајмљеница у српском језику са посебним освртом на тзв. англо-српски 
користећи примере из свакодневне језичке праксе.

 Јавни час „Ја се зовем Дунав” (аутори Зорана Вуковић и Соња 
Марјановић, са наставницом географије Јеленом Томић, школска 
2016/2017. година) осмишљен као драмски приказ, праћен упо-
требом ИКТ средстава, а представља корелацију градива српског 
језика, географије, историје, страних језика, музичке и ликовне 
културе, са циљем да представи значај Дунава, европске жиле 
куцавице, из угла свих 10 земаља кроз које протиче и у којима 
је била инспирација многим писцима.

	 Јавни час „Приватни живот у доба Немањића” (аутор Биљана 
Радосављевић, школска 2013/2014. година), на коме су ученици 7. 
разреда припремили презентације о одећи свих слојева друштва 
тог времена, узгајању житарица и исхрани на двору и у сеоској 
средини (корелација српског језика са историјом, географијом 
и биологијом).

 Јавни час „Књижевност на Крфу” (аутор Биљана Радосављевић, 
школска 2012/2013. година) на коме су ученици представили 
писце који су учествовали у Првом светском рату читајући 
поетске и прозне одломке из њихових дела и слушајући аудио 
записе о тим делима и том времену (корелација са историјом и 
музичком културом).

 Истраживање из области језика:

„Употреба ћирилице и латинице у јавним натписима у Лазаревцу” 
(аутор Биљана Радосављевић, школска 2013/2014. године), ученици 6. 
разреда обавили су истраживање на 120 натписа у јавној заступљености 
оба писма и дошли до закључка да је латиница заступљена у 80% случајева. 
Том приликом, ученици су гостовали на локалној телевизији „Гем” где су 
говорили о резултатима истраживања.
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– Истраживање из области правописа: Колико познајемо основ-
на правописна правила? (аутор Соња Марјановић, школска 
2016/2017. година), ученици 8. разреда радили су истраживање 
о познавању правописа српског језика, а испитаници су им били 
другари, родитељи и наставници различитих предмета. Након 
истраживања, дошли су до сазнања да сви испитаници најмање 
и недовољно познају употребу скраћеница у нашем језику и да су 
наставници, од три групе испитаника, показали најбоље знање 
из области правописа. Ученици су започели израду друштвене 
игре са тематиком из језика и правописа, али тај пројекат још 
није реализован до краја.

– Традиционално представљање стваралаштва ученика наше 
школе у Градској библиотеци, у сарадњи са наставником ликовне 
културе, Владимиром Петровићем (реализатори: Биљана Радо-
сављевић, Зорана Вуковић, Соња Марјановић).

– Вишедеценијско учествовање на такмичењу из српског језика и 
језичке културе, а последњих година и књижевности. Сваке го-
дине наши ученици постижу изузетне резултате. Сви пласирани 
ученици на општинско и градско такмичење, годинама уназад, 
освајају неко од прва три места. Такође, сваке године имамо 
учешће на Републичком такмичењу, како у Тршићу, тако и у 
Сремским Карловцима. Наши ученици и на овом рангу оства-
рују одличан резултат. Најбољи резултат у последњих 5 година 
остварен је 2015. године када је двоје наших ученика освојило 
3. место на Републичком такмичењу „ Књижевна олимпијада” у 
Сремском Карловцима (ученици 8. разреда, Драгослав Недељ-
ковић и Анђелика Јовановић, наставница Соња Марјановић).

– У марту 2017. године, у недељи када прослављамао Дан школе, 
организована је смотра „Примери добре праксе”. У нашој школи 
окупили смо колеге са целе општине који су представили своје 
упешно изведене часове из различитих наставних предмета, а 
циљ нам је да то постане традиционална смотра добрих примера, 
по којој би наша школа била позната.

– Током школске 2017/2018. године 60 ученика наше школе учест-
вовали су у пројекту „Књижевни маратон”. Наставнице Зорана 
Вуковић и Соња Марјановић биле су чланови главног жирија 
„Књижевног маратона”, а у сарадњи са колегиницом Биљаном 
Радосављевић, осмислиле су и реализовале укупно 18 радионица 
(свако по 6 радионица) на којим су тумачена објављена књижев-
на дела, према детаљно осмишљеној методичко-дидактичкој 
апаратури.
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Фотографије представљају неке од активности ученика и наставника српског 
језика ОШ „Војислав Вока Савић”, Лазаревац

Основна школа „Диша Ђурђевић” налази се у селу Црне Међе (про-
шле године је измештена из села Вреоци због експлоатације угља у Рударс-
ком басену „Колубара”). Тренутно је у овој школи запослена једна настав-
ница српског језика и књижевности, Александра Љубојевић. Ученици ове 
школе сваке године учествују на Такмичењу из српског језика и језичке 
културе, као и на такмичењу из књижевности и повремено имају освојено 
неко од прва три места на општинским и градским такмичењима. 

ОШ „Диша Ђурђевић” је већ пет година домаћин и организатор 
Школског позоришног фестивала који се одржава почетком децембра. 
Фестивал траје три дана и током тог периода представљају се све школе 
са наше општине, као и гости из Београда и Младеновца. Жири (познати 
локални глумац, Дарко Бјековић, Даринка Станојевић, кустос Модерне 
галерије и Сандра Ђурђевић, председница плесног клуба „Колус”) додељује 
награде за прва три места млађим и старијим разредима, као и награде за 
најбољег глумца, глумицу, костиме и сценографију. Сваке године, током 
ове маанифестације, у Дому културе у Вреоцима, буде присутно преко 100 
учесника и око 300 гледалаца. 

Током школске године 2017/2018. одржан је угледни час о Хиландару 
који је Александра Љубојевић одржала са колегом Александром Станићем, 
наставником историје, који се осврнуо на историјски значај Хиландара, 
а наставница спског језика је говорила о значају тог манастира за развој 
наше књижевности.

 Традиционално представљање стваралаштва ученика наше школе у Градској библиотеци, у 
сарадњи са наставником ликовне културе, Владимиром Петровићем  (реализатори: Биљана 
Радосављевић, Зорана Вуковић, Соња Марјановић). 

 Вишедеценијско учествовање на такмичењу из српског језика и језичке културе, а 
последњих година и књижевности. Сваке године наши ученици постижу изузетне 
резултате. Сви пласирани ученици на општинско и градско такмичење, годинама уназад, 
освајају неко од прва три места. Такође, сваке године имамо учешће на Републичком 
такмичењу, како у Тршићу, тако и  у Сремским Карловцима. Наши ученици и на овом рангу 
остварују одличан резултат. Најбољи резултат у последњих 5 година остварен је 2015. 
године када је двоје наших ученика освојило 3. место на Републичком  такмичењу „ 
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 У марту 2017. године, у недељи када прослављамао Дан школе, организована је смотра  
„Примери добре праксе”. У  нашој школи окупили  смо колеге са целе општине који су 
представили своје упешно изведене часове из различитих наставних предмета, а циљ нам је 
да то постане традиционална смотра добрих примера, по којој би наша школа била позната. 

 Током школске године 2017/2018.године 60 ученика наше школе учествовали су у пројекту 
„Књижевни маратон”. Наставнице Зорана Вуковић и Соња Марјановић билесу чланови 
главног жирија „Књижевног маратона”, а у сарадњи са колегиницом Биљаном 
Радосављевић, осмислиле су и реализовале укупно 18 радионица ( свако по 6 радионица) на 
којим су тумачена објављена књижевна дела, према детаљно осмишљеној методичко-
дидактичкој апаратури. 

               
 

 
Фотографије представљају неке од активности ученика и наставника српског језика ОШ  

„Војислав Вока Савић”, Лазаревац 
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Фотографије представљају неке од активности ученика и наставника 
ОШ „Диша Ђурђевић”, Вреоци

У Основној школи ,,Рудовци” из истоименог села наставу држе 
две наставнице српског језика: Катарина Станишић и Тања Пајовић. С 
обзиром на мањи број ђака, школа остварује задовољавајуће резултате и 
врло често ученици освајају прва три места на општинским и градским 
такмичењима.

Наставнице српског језика годинама воде и секције – драмску, нови-
нарску, рецитаторску и литерарну. Новинарска секција има дугу традицију 
у рудовачкој школи, више од 30 година. Почела је са објављивањем зидних 
новина, а сада излази у два броја годишње. Посебно издање се прави за 
Дан школе у великом формату са свим страницама у боји и представља 
својеврсни школски летопис.

Драмска секција поред редовних представа за Светог Саву и Дан шко-
ле учествовала је сваке године на Змајевим дечјим играма у Новом Саду.

У Основној школи „Дуле Караклајић” у школској 2017/2018. години 
раде четири наставника српског језика на неодређено радно време, два 
наставника на одређено радно време у настави и један наставник српског 
језика у библиотеци.

Основна школа „ Диша Ђурђевић” налази се у селу Црне Међе ( прошле године је измештена 
из села Вреоци због експлоатације угља у Рударском басену «Колубара»). Тренутно је у овој 
школи запослена једна наставница српскогјезика и књижевности, Александра Љубојевић. 
Ученици ове школе сваке године учествују на такмичењу из српског језика и језичке културе, као 
и на такмичењу из књижевности и  повремено имајуосвојено неко од прва три места на 
општинским и градским такмичењима.  
 ОШ „Диша Ђурђевић” је већ пет година домаћин и организатор Школског позоришног 
фестивала који се одржава почетком децембра. Фестивал траје три дана и током тог периода 
представљају се све школе са наше општине, као и гости из Београда и Младеновца. Жири 
(познати локални глумац, Дарко Бјековић, Даринка Станојевић, кустос Модерне галерије и 
Сандра Ђурђевић, председница плесног клуба „Колус”) додељује награде за прва три места 
млађим и старијим разредима, као и награде за најбољег глумца, глумицу, костиме и 
сценографију. Сваке године,током ове маанифестације, у Дому културе у Вреоцима, буде 
присутно преко 100 учесника и око 300 гледалаца.  
Током школске године 2017/2018. одржан је угледни часо Хиландару који је Александра 
Љубојевић одржала са колегом Александром Станићем, наставником историје, који се осврнуо на 
историјски значај Хиландара, а наставница спског језика је говорила о значају тог манастира за 
 развој наше књижевности. 

 
Фотографије представљају неке од активности ученика и наставника  

ОШ „ Диша Ђурђевић”, Вреоци 
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У настави раде: Олга Максимовић (26 година радног стажа), Катарина 
Јовановић (18 година радног стажа), Снежана Кезовић (17 година радног 
стажа), Марија Комад (тренутно је замењује Маја Благојевић) и Јована 
Филиповић (6 година радног стажа). У библиотеци ради Гордана Ранић 
Илић (32 године радног стажа).

Током претходних година, наставници српског језика припремали су 
ученике који су учествовали на свим нивоима такмичења:

– наставница Олга Максимовић: учешће на Републичком такми-
чењу Књижевна олимпијада 2016. године, учешће на Републич-
ком такмичењу у рецитовању 2016. и 2018. године;

– наставница Катарина Јовановић: учешће на Републичком так-
мичењу из српског језика и језичке културе 2013, 2017. и 2018. 
године, учешће на Републичком такмичењу у рецитовању 2012, 
2013. и 2018. године;

– наставница Снежана Кезовић: учешће на Републичком такми-
чењу из српског језика и језичке културе 2013. и 2018. године, 
учешће на Републичком такмичењу Књижевна олимпијада 
2016. и 2018. године; две друге награде на Конкурсу за најбоље 
основношколске часописе за часопис „Реч” 2013. и 2015. године 
и једну трећу награду за часопис 2014. године;

– наставница Јована Филиповић: учешће на Републичком такми-
чењу Књижевна олимпијада 2018. године;

– наставница Маја Благојевић: учешће на Републичком такмичењу 
Књижевна олимпијада 2016. године;

– наставница Гордана Ранић Илић: две друге награде на Конкурсу 
за најбоље основношколске часописе за часопис „Реч” 2013. и 
2015. године и једну трећу награду за часопис 2014. године.

Руковођење Подружницом Лазаревац од ове школске године преузела 
је Соња Марјановић.

Соња Марјановић, 
председник Подружнице Лазаревац 
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ПОДРУЖНИЦА НОВИ БЕОГРАД

Наставници Српског језика и књижевности на Општини Нови 
Београд своју делатност обављају у деветнаест основних школа, једној спе-
цијалној школи, у две гимназије и три средње стручне школе. С обзиром 
на број школа и запослених наставника у њима, све активности сабрати на 
једно место и у неколико редова и није баш лак посао, али се једна општа 
слика о раду може приложити. 

Најуочљивији резултати рада наставника очитују се на такмичењима 
из Српског језика и језичке културе и на Књижевној олимпијади. Прво, 
као старије, одувек је окупљало велики број учесника, ученика од петог до 
осмог разреда којима је већ неколико година у назад, када је о ученицима 
основних школа реч, љубазан домаћин особље у Основној школи „Радоје 
Домановић”. Такмичење Кижевна олимпијада од свог оснивања 2012. 
године одржавало се у Основној школи „Надежда Петровић”, да би се од 
школске 2017/2018. године домаћинства латила Основна школа „Иван 
Гундулић” са својим запосленима. Када је о организацији такмичења реч, 
након општинског нивоа велики број новобеоградских школа био је често 
домаћин на такмичењима окружног нивоа. Ту се пре свега истичу Основна 
школа „Младост” која је организовала окружна такмичења из Српског 
језика и језичке културе и Књижевну олимпијаду и Основна школа „Лаза 
Костић” у којој је у неколико наврата организовано окружно такмичење 
из Српског језика и језичке културе.

На средњошколском нивоу дугогодишњи организатор Такмичења 
из српског језика и језичке културе била је Девета гимназија „Михајло 
Петровић Алас”, након чега је ову традицију у последњих неколико година 
наставила Десета гимназија „Михајло Пупин”. Основне школе „Младост” 
и „Иван Гундулић” и Девета гимназија „Михајло Петровић Алас” су ве- 
жбаонице за студенте Катедре за српски језик са јужнословенксим језицима 
и Катедре за српску књижевност са јужнословенкским књижевностима 
Филолошког факултета Универзитета у Београду у којима студенти кроз 
практичан рад са својим менторима у наведеним школама стичу прак-
тична методичка знања.

Осталих активности које спадају у домен професора Српског језика 
и књижевности међу новобеоградски наставницима је много, до нивоа 
непребројивог. Поред часова редовне наставе, у свакодневном раду како 
наставника тако и ученика, присутни су угледни, огледни и јавни часови, 
учешће на различитим литерарним конкурсима, такмичењима драмских, 
рецитаотрских, новинарских, лингвистичких секција. У многим школама 
често се организује интерактивне радионице које премашују оквире школе 
и повезују се са локалном заједницом. Заједнички именитељ за све ново-
београдске школе јесте да, колико год оне својом профилацијом разнород-
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не биле, из сопствених ресурса узимају оно што је највредније и најбоље, 
како за афирмацију ученика, тако и самог предмета који предају.

Душица Мињовић, 
председник Подружнице Нови Београд

ПОДРУЖНИЦА ПАЛИЛУЛА

Подружница наставника српског језика на Палилули обухвата се-
дамнаест основних школа на општини. У њима ради седамдесет (70) на-
ставника српског језика и књижевности и деветнаест (19) библиотекара.

– Многе школе учествују у реализацији програма Дечје недеље 
и Пријатеља деце општине Палилула, Професионалне оријен-
тације од 2012, Омладинског информатора 2013/14, учешће на 
Светосавском каравану на Палилули од 2016, Читалачки мара-
тон од 2017, израђују своје Летописе.

Школски актив Основне школе „Васа Пелагић” на Палилули чини 
шест наставника српског језика и књижевности и две библиотекарке.

Године 2013. добили смо похвалу Филолошког факултета за изузетан 
допринос и успешну сарадњу у развоју наставе, језика, књижевности и 
културе.

Издвајамо учешће на Републичким такмичењима и награде: 
	 Станислава Југовић (школска 2010/11), две ученице на Репу-

бличком такмичењу у Тршићу;
	 Вида Дутина (школска 2013/14) две ученице у Сремским Кар-

ловцима, од тога једно треће место, учешће на Републичком 
такмичењу Књижевна олимпијада 2015/16. и 2017/18. године;

	 Снежана Николић школска 2012/13. учешће на Републичком 
такмичењу у Тршићу и 2013/14. у Сремским Карловцима;

	 Драга Коматина школска 2015/16. учешће на Републичком так-
мичењу Књижевна олимпијада;

	 Јелена Брењо (Руководилац Палилулског актива за српски језик 
од 2017. године)

Литерарна секција: 
– 3. место на Шантићевом перу 2014. године;
– Финалиста на Фестивалу лепе речи у Тителу 2014. године;
– 1. место на 6. међународном фестивалу поезије и кратке приче 

деце и младих у Новом Саду 2014. године;
– Специјална награда за лепоту приповедања и похвала за кратку 

причу у оквиру Моминих дана 2014. године;
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– 3. награда на међународном конкурсу кратке приче деце и мла-
дих у Новом Саду 2014. године;

– Два 3. места на литерарном конкурсу Пријатеља деце Палилула 
2015. године;

– Похвала на 11. Васкршњем сабору у Мионици 2015. године;
– Награда Друштва учитеља Топола;
– 3. место на Табла фесту 2015.  године;
– 1. награда на 7. међународном фестивалу поезије и кратке приче 

у Новом Саду 2015. године;
– Златна повеља за најбољу кратку причу у Земуну 2015. године.

Драмска и рецитаторска секција:
– Похвала на Наградном такмичењу ИТЦ 2016. године;
– Такмичење Кратке драмске форме на Палилули (похвала за 

ориганалан текст 2017);
– 3. место на Општинском такмичењу рецитатора 2017. године.

Учешће на Републичком такмичењу из српског језика (Тршић 2016).
Сарадња са: Базаартом – Удружење уметника за истраживање и 

стваралаштво у области сценских уметности, Пријатељима деце општине 
Палилула, ИТЦ, НО Чувари заната (волонтерски рад у Дневном боравку 
у Борској).

Шантићево перо, 2013.

– Награда Друштва учитеља Топола 
– 3. место на Табла фесту 2015. 
– 1. награда на 7. међународном фестивалу поезије и кратке приче у Новом Саду 2015. 
– Златна повеља за најбољу кратку причу у Земуну 2015. 

 
Драмска и рецитаторска секција: 

– Похвала на Наградном такмичењу ИТЦ  2016. 
– Такмичење Кратке драмске форме на Палилули (похвала за ориганалан текст 2017). 
– 3. место на Општинском такмичењу рецитатора 2017. 

Учешће на Републичком такмичењу из српског језика (Тршић 2016)  
Сарадња са: Базаартом – Удружење уметника за истраживање и стваралаштво у области  сценских 
уметности, Пријатељима деце општине Палилула, ИТЦ, НО Чувари заната (волонтерски рад у 
Дневном боравку у Борској). 
 

 
Шантићево перо, 2013.                                           Милош Ћетковић са наставницом 

Литерарна секција ОШ „Др Арчибалд Рајс” четрнаест пута најбоља у Србији 
 
       Палилулска школа „Др Арчибалд Рајс” има нешто чиме се посебно поноси, што ниједна друга 
у Србији нема - најбољу литерарну секцију у Републици. У јануару 2015. године на Филолошком 
факултету четрнаести пут је проглашена за најбољу литерарну секцију у Србији, а наставница 
Љубинка Марковић (Ђурачић) десети пут је добила признање за најбољег руководиоца секције. 
         Као и много пута пре тога, секција је и 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. и 2015. награђена првом 
наградом на Републичком такмичењу литерарних секција Србије у организацији 
Министарства просвете, Друштва за српски језик и књижевност Србије и Задужбине Десанке 
Максимовић. Те институције највишег ранга проглашавају најуспешније секције на основу рада и 
постигнутих резултата у протеклој години. 
         Многобројне награде, дипломе и признања ученици добијају сваке године на литерарним 
конкурсима и уметничким манифестацијама. Већина њих је међународног карактера. Добијане су 
награде по фестивалима широм Србије, Црне Горе и Републике Српске: из Бањалуке (Фестивал 
„Дјечије царство”), са Пала („Дани Душка Трифуновића”), Бијелог Поља („Краљевство бијелих 
рада”), из Лазаревца („Дани хумора за децу”), Баваништа („Дани ћирилице”), Савиног Села 
(„Невенов фестивал деце песника”), Колара („Извор живе речи”), Новог Сада („Златно звонце” и 
„Матерња мелодија и образовање”), Београда („Мали победник”, „Дечија песничка сусретања”, 
Дечији културни центар...), Титела („Смотра ћириличке писмености”), Драгинца („Дани дечје 
поезије и прозе”), Алексинца („Меморијал Гордане Брајовић”), из Крагујевца („Доста су свету 
једне Шумарице”),  Књажевца (Фестивал младих)... Уручивали су награде еминентни 
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Милош Ћетковић са наставницом

Литерарна секција ОШ „Др Арчибалд Рајс” четрнаест пута најбоља 
у Србији 

Палилулска школа „Др Арчибалд Рајс” има нешто чиме се посебно 
поноси, што ниједна друга у Србији нема – најбољу литерарну секцију у 
Републици. У јануару 2015. године на Филолошком факултету четрнаести 
пут је проглашена за најбољу литерарну секцију у Србији, а наставница 
Љубинка Марковић (Ђурачић) десети пут је добила признање за најбољег 
руководиоца секције.

Као и много пута пре тога, секција је и 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. и 
2015. награђена првом наградом на Републичком такмичењу литерар-
них секција Србије у организацији Министарства просвете, Друштва за 
српски језик и књижевност Србије и Задужбине Десанке Максимовић. Те 
институције највишег ранга проглашавају најуспешније секције на основу 
рада и постигнутих резултата у протеклој години.

Многобројне награде, дипломе и признања ученици добијају сваке 
године на литерарним конкурсима и уметничким манифестацијама. Већи-
на њих је међународног карактера. Добијане су награде по фестивалима 
широм Србије, Црне Горе и Републике Српске: из Бањалуке (Фестивал 
„Дјечије царство”), са Пала („Дани Душка Трифуновића”), Бијелог Поља 
(„Краљевство бијелих рада”), из Лазаревца („Дани хумора за децу”), 
Баваништа („Дани ћирилице”), Савиног Села („Невенов фестивал деце 
песника”), Колара („Извор живе речи”), Новог Сада („Златно звонце” и 
„Матерња мелодија и образовање”), Београда („Мали победник”, „Дечија 
песничка сусретања”, Дечији културни центар...), Титела („Смотра ћири-
личке писмености”), Драгинца („Дани дечје поезије и прозе”), Алексинца 
(„Меморијал Гордане Брајовић”), из Крагујевца („Доста су свету једне Шу-
марице”), Књажевца (Фестивал младих)... Уручивали су награде еминен-

– Награда Друштва учитеља Топола 
– 3. место на Табла фесту 2015. 
– 1. награда на 7. међународном фестивалу поезије и кратке приче у Новом Саду 2015. 
– Златна повеља за најбољу кратку причу у Земуну 2015. 

 
Драмска и рецитаторска секција: 

– Похвала на Наградном такмичењу ИТЦ  2016. 
– Такмичење Кратке драмске форме на Палилули (похвала за ориганалан текст 2017). 
– 3. место на Општинском такмичењу рецитатора 2017. 

Учешће на Републичком такмичењу из српског језика (Тршић 2016)  
Сарадња са: Базаартом – Удружење уметника за истраживање и стваралаштво у области  сценских 
уметности, Пријатељима деце општине Палилула, ИТЦ, НО Чувари заната (волонтерски рад у 
Дневном боравку у Борској). 
 

 
Шантићево перо, 2013.                                           Милош Ћетковић са наставницом 

Литерарна секција ОШ „Др Арчибалд Рајс” четрнаест пута најбоља у Србији 
 
       Палилулска школа „Др Арчибалд Рајс” има нешто чиме се посебно поноси, што ниједна друга 
у Србији нема - најбољу литерарну секцију у Републици. У јануару 2015. године на Филолошком 
факултету четрнаести пут је проглашена за најбољу литерарну секцију у Србији, а наставница 
Љубинка Марковић (Ђурачић) десети пут је добила признање за најбољег руководиоца секције. 
         Као и много пута пре тога, секција је и 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. и 2015. награђена првом 
наградом на Републичком такмичењу литерарних секција Србије у организацији 
Министарства просвете, Друштва за српски језик и књижевност Србије и Задужбине Десанке 
Максимовић. Те институције највишег ранга проглашавају најуспешније секције на основу рада и 
постигнутих резултата у протеклој години. 
         Многобројне награде, дипломе и признања ученици добијају сваке године на литерарним 
конкурсима и уметничким манифестацијама. Већина њих је међународног карактера. Добијане су 
награде по фестивалима широм Србије, Црне Горе и Републике Српске: из Бањалуке (Фестивал 
„Дјечије царство”), са Пала („Дани Душка Трифуновића”), Бијелог Поља („Краљевство бијелих 
рада”), из Лазаревца („Дани хумора за децу”), Баваништа („Дани ћирилице”), Савиног Села 
(„Невенов фестивал деце песника”), Колара („Извор живе речи”), Новог Сада („Златно звонце” и 
„Матерња мелодија и образовање”), Београда („Мали победник”, „Дечија песничка сусретања”, 
Дечији културни центар...), Титела („Смотра ћириличке писмености”), Драгинца („Дани дечје 
поезије и прозе”), Алексинца („Меморијал Гордане Брајовић”), из Крагујевца („Доста су свету 
једне Шумарице”),  Књажевца (Фестивал младих)... Уручивали су награде еминентни 
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тни књижевници и културни радници, представници Вукове задужбине, 
Друштва за српски језик и књижевност Србије, а многи ђачки поетски и 
прозни радови штампани су у часописима, зборницима и новинама у Ср-
бији и региону. Признања за предан менторски рад стизала су професорки 
из Бањалуке, Новог Сада, Београда, Лазаревца, Драгинца...

Литерарна секција ОШ „Др Арчибалд Рајс” припремала је представу 
„Рецепт за бајку” која је победила на општинском и градском такмичењу, 
а била и номинована за Награду града Београда 2011. године (за ствара-
лаштво младих).

Литерарци са наставницом Љубинком Марковић Ђурачић на пријему награде 
за најбољу секцију, Филололошки факултет у Београду, Зимски семинар 

професора српског језика, 2015.

Јелена Брењо, 
председник Подружнице Палилула

ПОДРУЖНИЦА РАКОВИЦА

Раковичка подружница броји осам школа са преко 40 наставника 
српског језика и књижевности и библиотекара. Редовно смо одржавали 
општинска такмичења из језика а од 2012. и из књижевности. Имамо 
значајан број награда са вишег нивоа – градског и републичког. Највећи 
број награда имају Јелена Војиновић Ћалић, Татјана Јаковљевић, Сузана 
Даскаловић, Весна Леонтијевић, Силвана Поповић, Биљана Лазаревић, 
Сања Башовић, Драгана Дејановић Ковачевић, Станко Кржић, Јелена 
Палавестрић.

Свака школа има низ секција које успешно раде, а највише успеха 
имају ученици ОШ „Никола Тесла” под вођством Александре Дракулић. 
Литерарна секција је захваљујући многобројним активностима и успесима 
својих чланова на Републичком такмичењу литерарних секција основних 

књижевници и културни радници, представници Вукове задужбине, Друштва за српски језик и 
књижевност, а многи ђачки поетски и прозни радови штампани су у часописима, зборницима и 
новинама у Србији и региону. Признања за предан менторски рад стизала су професорки из 
Бањалуке, Новог Сада, Београда, Лазаревца, Драгинца... 
 
       Литерарна секција ОШ „Др Арчибалд Рајс” припремала је представу „Рецепт за бајку” која је 
победила на општинском и градском такмичењу, а била и номинована за Награду града Београда 
2011.године (за стваралаштво младих). 
 

      
 
(Литерарци са наставницом Љубинком Марковић Ђурачић на пријему награде  за најбољу 
секцију, Филололошки факултет у Београду, Зимски семинар професора српског језика, 2015). 
 

Јелена Брењо, председник Подружнице Палилула 
 
 
 

ПОДРУЖНИЦА РАКОВИЦА 
 

            Раковичка подружница броји осам школа са преко 40 наставника српског језика и 
књижевности и библиотекара. Редовно смо одржавали општинска такмичења из језика а од 2012. 
и из књижевности. Имамо значајан број награда са вишег нивоа – градског и републичког. 
Највећи број награда имају Јелена Војиновић Ћалић, Татјана Јаковљевић, Сузана Даскаловић, 
Весна Леонтијевић, Силвана Поповић, Биљана Лазаревић, Сања Башовић, Драгана Дејановић 
Ковачевић, Станко Кржић, Јелена Палавестрић. 
            Свака школа има низ секција које успешно раде, а највише успеха имају ученици ОШ 
„Никола Тесла” под вођством Александре Дракулић. Литерарна секција је захваљујући 
многобројним активностима и успесима својих чланова на Републичком такмичењу литерарних 
секција основних и средњих школа освојила седам републичких награда: у јануару 2012. освојила 
2. место, у јануару 2013. и у јануару 2014. године прво место, у јануару 2015. године 3. место, у 
фебруару 2016. прво место, а у фебруару 2017. друго место (поред награда на конкурсима које је 
освојила као најбоља литерарна секција на основу збирних резултата својих чланова). Ово 
такмичење се одвија у организацији Министарства просвете, Друштва за српски језик и 
књижевност Србије и Задужбине „Десанка Максимовић”, а награда, која носи име уваженог 
професора Слободана Ж. Марковића, додељује се на Зимском семинару на Филолошком 
факултету. Укупан број награда, како појединачних, тако и за рад секције у целини, у протеклом 
периоду износи више од 700, по чему је Литерарна секција школе једна од најуспешнијих 
литерарних секција у Србији и региону. Само у протеклој школској 2017/18. години песници из 
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и средњих школа освојила седам републичких награда: у јануару 2012. 
освојила 2. место, у јануару 2013. и у јануару 2014. године прво место, у 
јануару 2015. године 3. место, у фебруару 2016. прво место, а у фебруару 
2017. друго место (поред награда на конкурсима које је освојила као нај-
боља литерарна секција на основу збирних резултата својих чланова). Ово 
такмичење се одвија у организацији Министарства просвете, Друштва за 
српски језик и књижевност Србије и Задужбине „Десанка Максимовић”, 
а награда, која носи име уваженог професора Слободана Ж. Марковића, 
додељује се на Зимском семинару на Филолошком факултету. Укупан број 
награда, како појединачних, тако и за рад секције у целини, у протеклом 
периоду износи више од 700, по чему је Литерарна секција школе једна од 
најуспешнијих литерарних секција у Србији и региону. Само у протеклој 
школској 2017/18. години песници из „Тесле” освојили су 120 награда на 
домаћим и међународним литерарним конкурсима и фестивалима, од 
којих су многе освојене на конкурсима за одрасле ствараоце. 

Чланови Литерарне секције су са више хиљада радова, прикупљених 
и коригованих у оквиру редовних активности, учествовали на свим зна-
чајнијим књижевним конкурсима и фестивалима у Србији и у окружењу и 
постигли изузетне успехе у Лазаревцу, Бањалуци, Алексинцу, Новом Саду, 
Бачкој Паланци, Сомбору, Таванкуту, Сремској Митровици, у Коларима, 
Калуђерици, Тителу, у Вршцу, Београду, Мостару, Мркоњић Граду, Краље-
ву и Футогу и остварили сарадњу са свим савременим дечијим писцима 
који су постали њихови искрени пријатељи. Активности и успехе секција 
с посебном пажњом пратили су и медији, тако да су се чланови секције, 
њихови одабрани радови и активности више пута у току протеклих година 
нашли на странама дневних листова: у „Политици” (посебно на Дечијој 
страни), у „Новостима”, на сајтовима Библиотеке града, Вукове задужби-
не и Креативног центра, на сајту Општине Раковица... Млади уметници 
били су гости на РТС-у, Арт телевизији, телевизији „Скај плус” (у емисији 
посвећеној дечијим талентима коју уређује и води чувени дечији забављач 
Пеђолино), на Пинку 3, Студију Б, о њима се писало и говорило и у босан-
скохерцеговачким медијима (Глас Српске, Дневни аваз, државна телевизија 
и локалне телевизије: мостарске и бањалучке). Чланови Новинарске, Ли-
терарне и Правописне секције имали су част да поводом својих великих 
успеха буду гости Српске академије наука и уметности у новембру 2017. 
поводом годишњице оснивања Вукове задужбине, институције с којом 
смо остварили дугогодишњу плодну сарадњу.

Наставници са општине су успешни ментори на многобројним лите-
рарним домаћим и међународним конкурсима (Дани ћирилице, Матерња 
мелодија и образовање, Креативна чаролија, Панонски дечји град, Ђачка 
песничка сусретања, Мали победник, итд.) одакле носе велики број на-
града.
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На општини се одржава сваке године литерарни конкурс „Божидар 
Тимотијевић” у организацији Књижевног друштва Раковице. Поред овога, 
у Центру за културу Раковица одржава се и државна манифестација Дечји 
конгрес на којој су 2017. године ђаци ОШ „Коста Абрашевић” добили 
титулу Победник победника за рад „Школа какву желим”.

Србисти Раковице учествују у бројним пројектима од којих издваја-
мо: ,,Иво Андрић – писац и дипломата”, поводом 40. рођендана Основне 
школе „Иво Андрић” сарадња са директорком Музеја града Београда 
Татјаном Корићанац и Музејем Иве Андрића руковођени Драганом Де-
јановић Ковачевић.

Учешће у пројекту „Играм фер и ван терена” – радионица „Вршњачко 
насиље и његове алтернативе” и реализација литерарног конкурса „Зашто 
бити фер на терену и у животу”. Пројекат је подржало Министарство 
омладине и спорта, а реализовао Савез за школски спорт Србије и Мрежа 
професионалаца Србије „Споне”.

Општинском пројекту „Школа поезије” са писцем Бранком Стева-
новићем прикључили су се одабрани млади песници из школа Раковице, 
где се нарочито истичу ученици Милице Бијелић.

У пројекту „Читалићи” успешно учествују многи наставници са 
својим ученицима, где се истиче професорка Силвана Поповић, као и у 
националном пројекту у организацији Друштва школских библиотекара 
Србије „Оштро перце” са наставницом Наташом Лекић Марковић.

Школа „Франце Прешерн” остварила је трајну сарадњу са школама 
имењакињама из Словеније, а нарочито са школом из Крања. На међу-
народном конкурсу „Naša kulturna dediščina v arhitekturi domačega kraja” 
Основне школе „Франце Прешерн” из Марибора освојили су награде под 
руководством Јелене Палавестрић.

Основна школа „Бранко Ћопић” остварила је трајну сарадњу са 
Књижевним клубом „Бранко Ћопић”. Ученички радови се од тада конти-
нуирано објављују у књижевном часопису „Пролом”. Литерарна секција 
једном годишње гостује када размењује искуства са одраслим писцима 
из клуба.

Наставнице Александра Црногорац и Јелена Трошић су ауторке и 
коауторке у уџбеницима Новог Логоса и Бигза.

Учествујемо на светском такмичењу у организацији The Goi Peace 
Foundation са тематским есејима за дечји узраст.

Са Омладинским позориштем „Дадов”сарађује Јасмина Сенић која 
води драмску радионицу у Центру за културу Раковица. Представа „Чуда 
од деце” извођена је у Дечјем културном центру Београда и у Кући Ђуре 
Јакшића, а затим је преточена у књигу драмских текстова 2016. Сенићева 
је за огледни час „Насиље у Андрићевој приповеци Деца и у нашој ствар-
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ности” у мају 2009. добила прву награду Удружења наставника ,,Доситеј 
Обрадовић” и Министарства Косова и Метохије.

Искуства размењујемо на општинским скуповима од којих истичемо 
Стручни скуп ,,Примери добре праксе”, 2017. године.

Наставници српског језика и библиотекари уређују летописе школа, 
као и школске часописе „Аска”, „Ђурин одмор”, „Наши погледи”, „Коста”. 
Од блогова нарочито истичемо блог професорке Силване Поповић „Знање 
није баук” http://srpski.in.rs. 

Надежда Пурић Јовановић рођена је у Београду 
1974. године. Дипломирала је на Филолошком фа-
култету у Београду на групи за српску књижевност 
са општом књижевношћу и магистрирала темом 
„Слика жене у српској аутобиографској прози 18. и 
19. века”. 

Пише поезију, прозу и књижевну критику. 
Објављивала у часописима Летопис Матице српске, 
Поља, Књижевни магазин, Српски књижевни лист, 
Браничево, Алиа Мунди. Уредила више збирки пое-
зије. Објавила збирке песама Воде, 2006. и Хаљине из 

музеја. Године 2017. учествовала је на 17. конгресу Савеза славистичких 
друштава Србије са рефератом: „Изучавање словенског фолклорног на-
слеђа у настави књижевности од петог до осмог разреда”. 

              Учествујемо на светском такмичењу у организацији The Goi Peace Foundation са 
тематским есејима за дечји узраст. 
              Са Омладинским позориштем „Дадов”сарађује Јасмина Сенић која води драмску 
радионицу у Центру за културу Раковица. Представа „Чуда од деце” извођена је у Дечјем 
културном центру Београда и у Кући Ђуре Јакшића, а затим је преточена у књигу драмских 
текстова 2016. Сенићева је за огледни час „Насиље у Андрићевој приповеци Деца и у нашој 
стварности” у мају 2009. добила прву награду Удружења наставника ,,Доситеј Обрадовић” и 
Министарства Косова и Метохије. 
             Искуства размењујемо на општинским скуповима од којих истичемо Стручни скуп 
,,Примери добре праксе”, 2017. 
             Наставници српског језика и библиотекари уређују летописе школа, као и школске 
часописе „Аска”, „Ђурин одмор”, „Наши погледи”, „Коста”. Од блогова нарочито истичемо блог 
професорке Силване Поповић „Знање није баук”   http://srpski.in.rs.  
 

  

   
            
 Надежда Пурић Јовановић рођена је у Београду 1974. године. Дипломирала је на 
Филолошком факултету у Београду на групи за српску књижевност са општом књижевношћу и 
магистрирала темом „Слика жене у српској аутобиографској прози 18. и 19. века”.  
           Пише поезију, прозу и књижевну критику. Објављивала у часописима Летопис Матице 
српске, Поља, Књижевни магазин, Српски књижевни лист, Браничево, Алиа Мунди. Уредила више 
збирки поезије. Објавила збирке песама Воде, 2006. и Хаљине из музеја, Године 2017. учествовала 
је на 17. конгресу Савеза славистичких друштава Србије са рефератом: „Изучавање словенског 
фолклорног наслеђа у настави књижевности од петог до осмог разреда”.  
             Са својим ученицима освајала бројне награде на такмичењима из језика и књижевности у 
организацији Друштва за српски језик и књижевност Србије као и низ признања и похвала на 
литерарним конкурсима за децу.  

             Сарадница у Матици српској, Центру за културу и образовање Раковица, редакцији 
Програма за младе и децу Радио Београда, Дечјем културном центру Београда, у интернет 
часопису за подстицање дечјег стваралаштва „Табла”, Издавачкој кући „Пресинг”.  
              Руководила је Раковичком подружницом од 2009. до 2018. године када је предала дужност 
Драгани Дејановић Ковачевић. 

 
 
 
 

ПОДРУЖНИЦА САВСКИ ВЕНАЦ 
 

        Подружница  наставника српског језика школа са Савског венца обухвата 9 основних 
школа које активно учествују и сарађују на различитим манифестацијама, конференцијама, 
симпозијумима и семинарима као учесници, по неки од колега и као предавачи. Осим 
стандардних државних и приватних школа које чине део актива, специфично је и то да постоји 
једна „путујућа школа” која долази код ученика када их болест спречава да они одлазе у њу. 
Општински актив чини 23 наставника српског језика који раде у настави, а веома често део фонда  
имају и у школским библиотекама.  
 Школе учествују на свим такмичењима које организује Друштво за српски језик и 
Министарство просвете. Како колеге сваке године благовремено започну припреме за такмичења, 
успеси не изостају. Иако је ово, судећи према броју школа – мала општина, треба напоменути да је 
у последњe три године на Окружним и Републичким такмичењима учествовало преко 100 ученика 
са Савског венца, од којих су многи заузели неко од прва три места.  
Један од највећих успеха остварила је литерарна секција ОШ ,,Др Драган Херцог” чији је 
руководилац Ивана Ковачевић. Ова секција је двоструки добитник трећег места и награде ,,Проф. 
др Слободан Ж. Марковић” на Републичком такмичењу литерарних секција основних и средњих 
школа у школској 2015/16. и 2016/17. години. У периоду од 2016. до 2018. године ова секција је 
добила 56 награда на литерарним конкурсима и смотрама.  
После дужег низа година Сваски венац био је домаћин Градског такмичења. У ОШ „Исидора 
Секулић” је 2017. године одржана Књижевна олимпијада за 427 ученика седмих и осмих разреда.  
Осим Градског такмичења, ова школа је у оквиру две манифестације Сабор народне традиције и 
Исидорини дани обележила велики јубилеј – 140 година од рођења наше велике књижевнице и 
прве жене академика Исидоре Секулић. Припреме за одржавање истог трајале су целе године, а 
циљ је био да се дочара атмосфера из времена Исидоре Секулић и укаже на проблеме с којима се 
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Са својим ученицима освајала бројне награде на такмичењима из 
језика и књижевности у организацији Друштва за српски језик и књи-
жевност Србије као и низ признања и похвала на литерарним конкурсима 
за децу. 

Сарадница је у Матици српској, Центру за културу и образовање 
Раковица, редакцији Програма за младе и децу Радио Београда, Дечјем 
културном центру Београда, у интернет часопису за подстицање дечјег 
стваралаштва „Табла”, Издавачкој кући „Пресинг”.

Руководила је Раковичком подружницом од 2009. до 2018. године 
када је предала дужност Драгани Дејановић Ковачевић.

ПОДРУЖНИЦА САВСКИ ВЕНАЦ

Подружница наставника српског језика школа са Савског венца обу-
хвата 9 основних школа које активно учествују и сарађују на различитим 
манифестацијама, конференцијама, симпозијумима и семинарима као 
учесници, по неки од колега и као предавачи. Осим стандардних државних 
и приватних школа које чине део актива, специфично је и то да постоји 
једна „путујућа школа” која долази код ученика када их болест спречава 
да они одлазе у њу.

Општински актив чини 23 наставника српског језика који раде у 
настави, а веома често део фонда имају и у школским библиотекама. 

Школе учествују на свим такмичењима које организује Друштво за 
српски језик и књижевност Србије и Министарство просвете. Како колеге 
сваке године благовремено започну припреме за такмичења, успеси не 
изостају. Иако је ово, судећи према броју школа – мала општина, треба 
напоменути да је у последњe три године на Окружним и Републичким 
такмичењима учествовало преко 100 ученика са Савског венца, од којих 
су многи заузели неко од прва три места. 

Један од највећих успеха остварила је литерарна секција ОШ ,,Др 
Драган Херцог” чији је руководилац Ивана Ковачевић. Ова секција 
је двоструки добитник трећег места и награде ,,Проф. др Слободан 
Ж. Марковић” на Републичком такмичењу литерарних секција основ-
них и средњих школа у школској 2015/16. и 2016/17. години. У периоду 
од 2016. до 2018. године ова секција је добила 56 награда на литерарним 
конкурсима и смотрама. 

После дужег низа година Сваски венац био је домаћин Градског так-
мичења. У ОШ „Исидора Секулић” је 2017. године одржана Књижевна 
олимпијада за 427 ученика седмих и осмих разреда. 

Осим Градског такмичења, ова школа је у оквиру две манифестације 
Сабор народне традиције и Исидорини дани обележила велики јубилеј 



151

– 140 година од рођења наше велике књижевнице и прве жене академика 
Исидоре Секулић. Припреме за одржавање истог трајале су целе године, а 
циљ је био да се дочара атмосфера из времена Исидоре Секулић и укаже на 
проблеме с којима се она суочавала у своје време. Веома је била посећена 
и књижевна радионице посвећена овој великој књижевници.

Савски венац није заобишао још један велики јубилеј – 200 година 
рођења Петра Петровића Његоша. Тим поводом школа која носи име овог 
великог духовника, владара, песника и филозофа прославила је тај јуби-
леј. Одржана је свечана академија под називом „Два века Његоша” која је 
реализована у сарадњи Гимназијом „Свети Сава” из Београда. Академији 
су присуствовали и чланови дипломатског кора.

Остварена је значајна сарадња са неким од веома важних и угледних 
институција: Кућом краља Петра која је увек драги домаћин Општинском 
такмичењу рецитатора, Дечјим кулутрним центаром „Мајдан” који је дуги 
низ година био домаћин СВУРФ-а и позоришног маратона у такмичењу 
драмских секција. Посете Градској библиотеци и Сајаму књига су неза-
обилазни део активности чланова овог актива и њихови смо редовни 
посетиоци.

Школе често и саме организују промоције књига, дружења са писцима 
и песницима, посете значајним Легатима, учествују у пројекту Читам, па 
шта Библиотеке града Београда, Клетовом Читалачком маратону као 
и многим другим акцијама и литерарним конкурсима који се расписују 
током године.

Оно чиме наставници српског језика Савског венца могу да се по-
хвале је чињеница да су својим радом заинтересовали културни одбор 
Општине Савки венац. Њихов Одсек за културу од недавно самостално 
расписује раличите ликовне и литерарне конкурсе и позивају нас да са 
својим ученицима учествујемо у њима, што ми врло радо и чинимо.

Ивана Лазаревић, 
председник Подружнице Савски венац

она суочавала у своје време. Веома је била посећена и књижевна радионице посвећена овој 
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Ивана Лазаревић, председник Подружнице Савски венац 

 
 

ПОДРУЖНИЦА СТАРИ ГРАД 
 

Подружницу Стари град чине наставници српског језика који предају у осам основних школа на 
истоименој општини. Положај централне општине престоног града у многоме је обликовао 
деловање подружнице. Наставници и њихови ђаци су редовно укључени у активности које 
спроводи централа Друштва, која се налази у срцу наше општине. Многи угледни чланови 
Друштва били су и јесу ђаци староградских школа. 
 Подружница организује такмичења, семинаре, предавања и прославе важних датума из 
живота наших школа. Наши ђаци постижу високе резултате на такмичењима, а касније се један 
број њих, баш због љубави развијене и неговане у основној школи, одлучи да пође стопама својих 
наставника. Тако се не често у улози наставника нађу, сада као колеге, бивши ђаци и њихови 
наставници. Високошколске установе у староградским школама имају вежбаонице – будући 
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ПОДРУЖНИЦА СТАРИ ГРАД

Подружницу Стари град чине наставници српског језика који пре-
дају у осам основних школа на истоименој општини. Положај централне 
општине престоног града у многоме је обликовао деловање подружни-
це. Наставници и њихови ђаци су редовно укључени у активности које 
спроводи централа Друштва, која се налази у срцу наше општине. Многи 
угледни чланови Друштва били су и јесу ђаци староградских школа.

Подружница организује такмичења, семинаре, предавања и просла-
ве важних датума из живота наших школа. Наши ђаци постижу високе 
резултате на такмичењима, а касније се један број њих, баш због љубави 
развијене и неговане у основној школи, одлучи да пође стопама својих 
наставника. Тако се не често у улози наставника нађу, сада као колеге, бив-
ши ђаци и њихови наставници. Високошколске установе у староградским 
школама имају вежбаонице – будући наставници српског језика и књижев-
ности један број часова методике наставе похађају у нашим школама. Сви 
национални пројекти и иновације у образовању шире се даље по српским 
школама тек кад прођу провере и верификације у нашим школама. 

Наставници и ђаци наше Подружнице сарађују са институцијама 
културе из свог комшилука. Тако су сасвим уобичајне ситуације часо-
ви у Музеју Доситеја и Вука, у Музеју Иве Андрића, као и у централној 
згради Народног музеја. Историја језика лакше се упамти када ђаци могу 
да виде оно о чему уче. Дружења са писцима, посебно око Сајма књига 
или поводом промоција нових књига, редовна су активност школских 
библиотека.

Један број наших наставника опробали су се у писању уџбеника, по-
моћне литературе, радних свезака, приручника, а неколико њих редовни 
су сарадници угледних издавачких кућа и завода. 

Подружницу су више од две деценије водиле и уздизале својим 
угледом и преданим радом покојна Биљана Пражић и Славка Јовановић. 
Подружницу тренутно води Јоле Булатовић. Школски летописи најбоља 
су сведочанства рада наше Подружнице.

Јоле Булатовић, 
председник Подружнице Стари град

ПОДРУЖНИЦА ЧУКАРИЦА

Када се говори о раду Београдске подружнице, немогуће је избећи 
Актив Чукарице, који чини осамнаест школа (16 државних и 2 приватне) 
и око седамдесеторо наставника српског језика и библиотекара. Велику 
подршку у раду овог актива пружају све колеге, а нарочито смо поносни 
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на наше сусрете на општинским такмичењима и нашу повезаност на 
другим нивоима такмичења, као и на велики број награда које постижу 
наши ученици.

Последњих година усталило се одржавање општинског такмичења 
из језика у Основној школи „Уједињене нације” одакле је и руководилац 
Актива од 2004. године, Марина Стојановић, а такмичење из књижевности 
у Основној школи„ Филип Кљајић Фића” где је радила помоћница пред-
седнице Актива Марија Димитријевић (последње три године). Градско 
такмичење из српског језика и језичке културе за школску 2017/2018. 
годину успешно је одржано је у ОШ „Љуба Ненадовић” уз сарадњу 
ОШ „Мирослав Антић”, а велику захвалност дугјемо директорки ОШ 
„Љуба Ненадовић” Весни Лужајић и њеном Стручном већу, као и дирек-
торки ОШ „Мирослав Антић” Биљани Радосављевић.

Изузетне резултате на такмичењима из језика и књижевности по-
следњих година постигле су колеге из следећих школа: Милева Радошевић, 
Мирјана Петровић Тешић, Бранка Брадић, Јелена Василић Вучковић, 
Радмила Гајић, Зора Филиповић – све из ОШ „Ђорђе Крстић”; Марина 
Стојановић, Марина Луковић из ОШ „Уједињене нације”, Татјана Шофра-
нац, Елеонора Остојић из ОШ „Јосиф Панчић”, Гордана Опалић и Ивана 
Јовичић из ОШ „Љуба Ненадовић”, Пламенка Ђого, Сузана Лештанин из 
ОШ „Браћа Јерковић”, Јелена Битичај из ОШ „Мирослав Антић”, Јелена 
Томашевић, Марија Ћириловић, Ивана Ковачки из ОШ „Вук Караџић”, 
Мирослава Кукобат, Драгана Стојиљковић из ОШ „Бановић Страхиња”, 
Весна Луковић из ОШ „Руђер Бошковић”, Мирјана Лаловић из ОШ „Филип 
Кљајић Фића” и Јелена Милутиновић и Ана Ђурић из ОШ „Милош Црњан-
ски”. Посебно бисмо истакли рад Стручног већа ОШ „Ђорђе Крстић” које 
се истиче у раду Актива са највећим бројним постигнутих награда. 

Све колеге су стубови 
својих школа у организацији 
културних манифестација, а 
посебно истичемо и органи-
зацију културних манифе-
стација ван школа, у плодној 
сарадњи са Општином Чу-
карица, Културним центром 
Чукарица, Галеријом „73” и 
Вуковом задужбином. Исти-
чу се манифестације „Књига 
је присутна” у оквиру Ноћи 
музеја, коју је организовала 

Марија Димитријевић, такмичење у беседништву у организацији Маје 
Буњац и Студија „Бис” и Вечери поезије које организују Пламенка Ђого 

Љубоивоје Ршумовић, Јасминка Петровић, Градимир Стојковић, Весна Алексић, Урош Петровић, 
Војислав Карановић, Виолета Бабић, Слободан Станишић, Мошо Одаловић и многи други. 
          Истакли бисмо и часопис „Ђачки кутак” Весне Луковић из ОШ „Руђер Бошковић” који је 
добио више награда на републичким такмичењима. Библиотекарка ОШ „Бановић Страхиња”, 
Нада Марковић добитник је Републичке награде за ауторски рад. 
 

 
 

Општинско такмичење ОШ „Уједињене нације” 
 

 

 
 

Градско такмичење                  Општинско  такмичење ОШ „Филип Кљајић Фића” 
ОШ „Љуба Ненадовић” 
 

Марина Стојановић, председник Подружнице Чукарица 2004–2018.год. 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
КРАЉЕВО  

(за 2018. годину) 

Општинско такмичење 
ОШ „Уједињене нације”
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и Љиљана Шарац. У нашим школама гостовали су писци Љубоивоје Ршу-
мовић, Јасминка Петровић, Градимир Стојковић, Весна Алексић, Урош 
Петровић, Војислав Карановић, Виолета Бабић, Слободан Станишић, 
Мошо Одаловић и многи други.

Истакли бисмо и часопис „Ђачки кутак” Весне Луковић из ОШ „Руђер 
Бошковић” који је добио више награда на републичким такмичењима. 
Библиотекарка ОШ „Бановић Страхиња”, Нада Марковић добитник је 
Републичке награде за ауторски рад.

Градско такмичење ОШ „Љуба Ненадовић”

Општинско такмичење ОШ „Филип Кљајић Фића” 

Марина Стојановић, 
председник Подружнице Чукарица 2004–2018. год.
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Војислав Карановић, Виолета Бабић, Слободан Станишић, Мошо Одаловић и многи други. 
          Истакли бисмо и часопис „Ђачки кутак” Весне Луковић из ОШ „Руђер Бошковић” који је 
добио више награда на републичким такмичењима. Библиотекарка ОШ „Бановић Страхиња”, 
Нада Марковић добитник је Републичке награде за ауторски рад. 
 

 
 

Општинско такмичење ОШ „Уједињене нације” 
 

 

 
 

Градско такмичење                  Општинско  такмичење ОШ „Филип Кљајић Фића” 
ОШ „Љуба Ненадовић” 
 

Марина Стојановић, председник Подружнице Чукарица 2004–2018.год. 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
КРАЉЕВО  

(за 2018. годину) 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И 
КЊИЖЕВНОСТ КРАЉЕВО (ЗА 2018  ГОДИНУ)

Према оснивачко-изборној Скупштини Друштва за српски језик и 
књижевност Краљево одржане 1. 3. 2017. године, Управу Друштва чине 
председник Ана Милуновић, три заменика председника (Марина Панић, 
Наташа Митровић и Весна Сеничић), секретар (Сандра Рудњанин) и 
петочлани Надзорни одбор (председник Надзорног одбора: Марија Брко-
вић, чланови: Силвана Ђорђевић Мирковић, Марија Гавриловић, Лидија 

Ђоковић и Аница Вучинић). У рад 
Друштва укључена је и шира Управа, 
коју чине представници скоро свих 
основних и средњих школа општине 
Краљево.

Крајем августа 2017. године 
Друштво је имало 49 чланова, који 
су редовно измиривали чланарину, а 
августа 2018. Друштво за српски језик 
и књижевност Краљево броји 59 чла-

нова који су регистровани и за које редовно стиже уплата. 
Друштво за српски језик и књижевност Краљево финансира се из 

личних средстава, тј. из уплата чланарине. У складу са чланом 18 Статута 
Друштва за српски језик и књижевност Краљево (о утврђивању чланарине 
на почетку сваке календарске године), на састанку одржаном 5. 1. 2018. 
године донета је одлука да чланарина за све чланове Удружења месечно 
износи 300 динара. Уплате врше рачуноводства школе на текући рачун 
205-0000000244737-70 евидентиран код Комерцијалне банке Краљево. 
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Четврта манифестација „Светосавски дани” одржана је 26. 1. 2018. године. Литерарним конкурсом 
„Крунисана варош” и „То је наш Милутин” обележени су два краљевачка јубилеја – 800 година од 
крунисања Стефана Првовенчаног у манастиру Жича и 135 година од промене имена варошице 
Карановац у Краљево. Стручна комисија наградила је три рада основне школе и два рада средње 
школе.  
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Четврта манифестација „Светосавски дани” одржана је 26. 1. 2018. 
године. Литерарним конкурсима „Крунисана варош” и „То је наш Милутин” 
обележени су два краљевачка јубилеја – 800 година од крунисања Стефана 
Првовенчаног у манастиру Жича и 135 година од промене имена варошице 
Карановац у Краљеву. Стручна комисија наградила је три рада основне 
школе и два рада средње школе. 

У такмичарском делу учествовало је 7 тимова ученика 6. разреда. 
Чланове тимова за одабир питања и текстова за такмичење чинили су 
професори основних и средњих школа чији ђаци нису учествовали у квизу, 
чиме је обезбеђена регуларност и непристрасност самог такмичења. Рад 
свих комисија (и литерарних и такмичарских) био је транспарентан и 
извештаји су послати школама. 

Организован је један стручни семинар „Говорна култура у савре-
меној настави – унапређивање усменог изражавања и комуникације 
као међупредметне компетенције” (каталошки број 700, К1, 16 бодова), 

 
 
У такмичарском делу учествовало је 7 тимова ученика 6. разреда. Чланове тимова за одабир 
питања и текстова за такмичење чинили су професори основних и средњих школа чији ђаци нису 
учествовали у квизу, чиме је обезбеђена регуларност и непристрасност самог такмичења. Рад свих 
комисија (и литерарних и такмичарских) био је транспарентан и извештаји су послати школама.  
 

    
 
Организован је један стручни семинар „Говорна култура у савременој настави – унапређивање 
усменог изражавања и комуникације као међупредметне компетенције” (каталошки број 700, К1, 
16 бодова), реализован у два термина за две групе полазника (23. и 24. 12. 2017. и 20. и 21. 01. 
2018). 
У оквиру 59. традиционалног републичког зимског семинара Марина Панић одржала је 
радионицу „Откључавамо књижевна дела уз помоћ ИКТ-а” . 
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Организован је један стручни семинар „Говорна култура у савременој настави – унапређивање 
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16 бодова), реализован у два термина за две групе полазника (23. и 24. 12. 2017. и 20. и 21. 01. 
2018). 
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реализован у два термина за две групе полазника (23. и 24. 12. 2017. и 20. 
и 21. 01. 2018).

У оквиру 59. традиционалног републичког зимског семинара Мари-
на Панић одржала је радионицу „Откључавамо књижевна дела уз помоћ 
ИКТ-а” .

У сарадњи са НБ „Стефан Првовенчани” на Тргу српских ратника 
21. 2. 2018. године организован је програм „Чувајмо језик – он чува нас” 
поводом Међународног дана матерњег језика. 

Лидија Ђоковић представила је „Креативне игре у настави српског 
језика” 23. 3. 2018. године на Националној конференцији са међународ-
ним учешћем под покровитељством Министарства просвете, што је као 
методичка припрема објављено у зборнику радова „Информационе тех-
нологије, образовање и предузетништво”.

На наградном конкурсу „Час за углед 4” Издавачке куће „Едука”, На-
таша Митровић добила је 12. октобра 2018. године трећу награду (у кате-
горији предметне наставе) за угледни час „Врсте зависних реченица. Исти 
везници у различитим зависним реченицама. Интерпункција у вези са 

        
 
У сарадњи са НБ „Стефан Првовенчани” на Тргу српских ратника 21. 2. 2018. године организован 
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2018. годину. У Школском часу бр. 5 изашао је Наташин текст: „Богатство лексике у народним и 
уметничким текстовима обрађеним у седмом разреду ‒ увод у лексикологију”. 
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зависним реченицама”. Рад ће бити 
објављен у у електронском издању 
Зборника „Час за углед” за 2018. 
годину. У Школском часу бр. 5 иза-
шао је Наташин текст: „Богатство 
лексике у народним и уметничким 
текстовима обрађеним у седмом 
разреду – увод у лексикологију”.

У НБ „Стефан Првовенчани” 
12. 6. 2018. године одржана је пре-
зентација угледних часова на којој су 
се представиле Наташа Митровић, 
Лидија Ђоковић и Ана Милуновић.

Завод за унапређење образовања и васпитања одобрио је једнодневни 
семинар „Значај разумевања прочитаног за образовни систем” (каталошки 
број 440, 8 бодова) аутора Марине Панић и Светлане Филиповић. Колеги-
нице су одржале два семинара за чланове Друштва у октобру, а затим свој 
рад представиле у Новом Пазару, Смедереву, Нишу, Чачку.

На позив Друштва наставника српског језика и књижевности Репу-
блике Српске да као гости присуствујемо Петом редовном Републичком 
семинару на Јахорини 29. и 30 септембра 2018. године, 12 колега, чланова 
нашег Друштва, одазвало се овом позиву. Домаћине смо даровали покло-
нима који промовишу наше Друштво, књигама „Повеље” и промотивним 
материјалом града Краљева. Радујемо се наствку сарадње. 

 
 
 
У НБ „Стефан Првовенчани” 12. 6. 2018. године одржана је презентација угледних часова на којој 
су се представиле Наташа Митровић, Лидија Ђоковић и Ана Милуновић. 
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У међуградској сарадњи најбољу сарадњу остварујемо са колегасма 
из Чачка, у чему предњачи Данијела Ковачевић Микић. Она је 23. октобра 
одржала презентацију рада Регионалног центра за таленте у Чачку. 

Током различитих актив-
ности у културном и јавном 
животу нашег града и Рашког 
управног округа, Друштво је 
имало позитиван приступ на-
грађивању сваког успеха уче-
ника и наставника (књиге, за-
хвалнице). Друштво је издавало 
потврде о присуствовању/ди- 
скусији на стручним предавањи-
ма, учешћу на Скупштини и на 
састанцима Управе. Учесници 
такмичења Светосавски дани, 
предметни наставници, чланови 

комисија награђени су пригодним поклонима (мајица са знаком Дру- 
штва, књига, захвалница). Средства за штампање мајица, набавку књига и 
пропратног материјала обезбеђивало је Друштво са свог рачуна или преко 
поклона Народне библиотеке „Стефан Првовенчани”.
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„Стефан Првовенчани”. 
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Чланови Друштва за српски језик и књижевност Краљево промовишу 
и присуствују манифестацији Жички духовни сабор.

Друштво за српски језик и књижевност Краљево успешно сарађује 
са Народном библиотеком „Стефан Првовенчани” (чланови комисија, 
поклон књиге за такмичаре, предавања), Редакцијом „Повеља”, Народ-
ним музејом Краљево (одабир јубилеја за литерарни конкурс и учешће 
у манифестацији), Завичајним друштвом Краљево, Културним центром 
„Evergreen”, Гимназијом Краљево (семинари, такмичења) и осталим под-
ружницама. Школска управа Краљево и начелница Бојана Маринковић, 
подржали су активности нашег Друштва. 

Акциони план донет за школску 2017/2018. годину скоро је у пот-
пуности остварен. План за нову 2018/2019. годину доноси неке новине. 
Мењамо концепт такмичења у оквиру манифестације „Светосавски дани” 
планиране за 26. 1. 2019. године. Већ смо најавили Пети литерарни кон-
курс којим обележавамо важан јубилеј српске писмености – 200 година 
од објављивања првог издања „Српског рјечника” Вука Караџића. Надамо 
се да ће том приликом бити одржана и промоција „Књиге о Вуку” проф. 
др Бошка Сувајџића. 

Планирано је да се одржи и трибина на тему „Будућност српског 
језика у савременом информатичком друштву” у Народној библиотеци 
„Стефан Првовенчани”, као и промоција софтверског пакета за српски 
језик, који је Министарство просвете препоручило основним и средњим 
школама као помоћно наставно учило, а Свети архијерејски синод све-
штенству, вероучитељима и црквено-школским установама.

Ана Милуновић, 
Председник Друштва

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОДРУЖНИЦЕ ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 
И КЊИЖЕВНОСТ РАСИНСКОГ ОКРУГА

У 2018. години Подружница Расинског округа Друштва професора 
српског језика и књижевности остварила је изузетне резултате у свим 
областима рада. 

Основни задатак Подужнице је међусобна сарадња професора на за-
једничком задатку подизања нивоа свести о значају наставе српског језика 
и књижевности у односу на културни и друштвени контекст средине.

Подружницу Расинског округа чине професори из неколико општи-
на: Брус, Александровац, Трстеник, Варварин и Град Крушевац.

У свим срединама постоје основне и средње школе у којима ради око 
190 професора српског језика и књижевности.
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Годишња скупштина Подружнице одржана је 11. 10. 2018. године у 
Центру ѕа стручно усавршавање Крушевац. Ово је била прилика да се 
резимира рад Подружнице у претходном периоду и представе смернице 
за рад у наредној години.

Скупштини је присуствовало 40 представника из општинских актива. 
Издвајамо следеће закључке:

1. Такмичања: Издвајамо резултате републичког конкурса Такми-
чење за најбољи писмени задатак, где су наши ученици освојили 
две награде. Теодора Ерић, ученица 1. разреда, чији је ментор 
професор мр Нела Милојевић, освојила је трећу награду. Другу 
награду освојио је Предраг Лукић, такође ученик првог разреда, 
чији је ментор професор Невена Симић. Награде су уручене на 
Републичком зимском семинару, на Филолошком факултету у 
Београду.

2. Такмичење из српског језика и језичке културе и Књижевне 
олимпијаде обухватило је велики број ученика на општинском, 
окружном и републичком нивоу. Из основних школа учест-
вовало је 15 ученика седмог и осмог разреда на републичком 
такмичењу и освојили смо четири прве награде. Књижевна 
олимпијада имала је већи број успешних ученика. На репуб-
личком такмичењу било је 25 ученика наших основних школа 
и освојили смо 9 првих места. 

3. Из средњих школа на републичком Такмичењу из српског језика 
и језичке културе учествовало је 14 ученика и освојена су 3 ре-
публичка места. Такмичење Књижевна олимпијада имало је 25 
представника нашег Округа и 11 републичких места. Ово је једна 
од најуспешнијих година од када постоји такмичење и награђени 
су ученици из свих општина које обухвата наша Подружница. 

4. Драмске секције постоје у свим школама и одлично раде, а своје 
представе приказују на манифестацијама локалног и републич-
ког карактера. На окружном нивоу свој таленат и умеће пред-

 
 

2. Такмичење из Језика и језичке културе и Књижевне олимпијаде обухватило је велики број 
ученика на општинском, окружном и републичком нивоу. Из основних школа 
учествовало је 15 ученика седмог и осмог разреда на републичком такмичењу и освојили 
смо четири прве   награде.                                                                                                        
Књижевна олимпијада имала је већи број успешних ученика. На републичком такмичењу 
било је 25 ученика наших основних школа и освојили смо 9 првих места.                                                                               

3.  Из средњих школа на републичком такмичењу из Језика и језичка културе учествовало је 
14 ученика и освојена су 3 републичка места. Такмичење Књижевна олимпијада имало је 
25 представника нашег Округа и 11 републичких места. Ово је једна од најуспешнијих 
година од када постоји такмичење и награђени су ученици из свих општина које обухвата 
наша Подружница.  

4. Драмске секције постоје у свим школама и одлично раде, а своје представе приказују на 
манифестацијама локалног и републичког карактера. На окружном нивоу свој таленат и 
умеће представљају на такмичењу драмских аматера Федраро, где годинама освајају 
висока признања.  

Својом инвентивношћу и креативношћу, посебно се издвајају драмска секција Гимназије у 
Крушевцу која је ове године освојила више признања и прво место за представу у целини и 
Драмски студио средње школе у Брусу, чија представа је награђена другом наградом. 
Гимназијском секцијом руководе професорке Невена Симић и мр Нела Милојевић.  

 
 

Драмским ансамблом из Бруса који је активан од 2012, годинама руководи професор Љубиша 
Красић. Припремили су и извели више представа, а неколико година учествовали су и на 
позоришним сусретима ученика гимназија Србије, која традиционално организује Прва 
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стављају на такмичењу драмских аматера Федраро, где годинама 
освајају висока признања. 

Својом инвентивношћу и креативношћу, посебно се издвајају 
драмска секција Гимназије у Крушевцу која је ове године освојила више 
признања и прво место за представу у целини и Драмски студио средње 
школе у Брусу, чија представа је награђена другом наградом. Гимназијском 
секцијом руководе професорке Невена Симић и мр Нела Милојевић. 

Драмским ансамблом из Бруса који је активан од 2012. године, годи-
нама руководи професор Љубиша Красић. Припремили су и извели више 
представа, а неколико година учествовали су и на позоришним сусретима 
ученика гимназија Србије, која традиционално организује Прва крагује-
вачка гимназија. Број чланова ове секције непрекидно расте, а изузетно 
је значајна и њихова хуманитарна активност, јер су 27. септембра 2018. 
године у Центру за културу у Брусу извели представу ,,Морска болест”, а 
сав прикупљен новац упућен је оболелом ученику њихове школе. 
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14 ученика и освојена су 3 републичка места. Такмичење Књижевна олимпијада имало је 
25 представника нашег Округа и 11 републичких места. Ово је једна од најуспешнијих 
година од када постоји такмичење и награђени су ученици из свих општина које обухвата 
наша Подружница.  

4. Драмске секције постоје у свим школама и одлично раде, а своје представе приказују на 
манифестацијама локалног и републичког карактера. На окружном нивоу свој таленат и 
умеће представљају на такмичењу драмских аматера Федраро, где годинама освајају 
висока признања.  

Својом инвентивношћу и креативношћу, посебно се издвајају драмска секција Гимназије у 
Крушевцу која је ове године освојила више признања и прво место за представу у целини и 
Драмски студио средње школе у Брусу, чија представа је награђена другом наградом. 
Гимназијском секцијом руководе професорке Невена Симић и мр Нела Милојевић.  

 
 

Драмским ансамблом из Бруса који је активан од 2012, годинама руководи професор Љубиша 
Красић. Припремили су и извели више представа, а неколико година учествовали су и на 
позоришним сусретима ученика гимназија Србије, која традиционално организује Прва 

крагујевачка гимназија. Број чланова ове секције непрекидно расте, а изузетно је значајна и 
њихова хуманитарна активност, јер су 27. септембра 2018. године у Центру за културу у Брусу 
извели представу ,,Морска болест”, а сав прикупљен новац упућен је оболелом ученику њихове 
школе.  
 

 
 
Секција сценских уметности Средње школе у Варварину имала је низ активности у обележавању 
значајних манифестација локалног карактера. Најзначајнија је њихова Свечана академија ,,Тамо 
далеко”, у част предака и значајног јубилеја – стогодишњице победе у Великом рату. 

 
 

  Академија је одржана 9. новембра 2018. године, а учествовали и ученици Основне школе 
Јован Курсула из Варварина. Програм је реализован мултимедијалном позоришном представом 
,,Говоре гробови ратника”, у чијој реализацији су учествовали професори српског језика и 
књижевности, Зорица Дамњановић, Саша Живадиновић и професор историје, Славица 
Милутиновић. Значајан је и програм поводом Дана обредног хлеба, под називом ,,Хлеб наш 
насушни” који је изведен у Општинској библиотеци Варварина. 
 



163

Секција сценских уметности Средње школе у Варварину имала је низ 
активности у обележавању значајних манифестација локалног карактера. 
Најзначајнија је њихова Свечана академија ,,Тамо далеко”, у част предака 
и значајног јубилеја – стогодишњице победе у Великом рату.

Академија је одржана 9. новембра 2018. године, а учествовали и уче-
ници Основне школе Јован Курсула из Варварина. Програм је реализован 
мултимедијалном позоришном представом ,,Говоре гробови ратника”, у 
чијој реализацији су учествовали професори српског језика и књижев-
ности, Зорица Дамњановић, Саша Живадиновић и професор историје, 
Славица Милутиновић. Значајан је и програм поводом Дана обредног 
хлеба, под називом ,,Хлеб наш насушни” који је изведен у Општинској 
библиотеци Варварина.

У општини Трстеник посебно је обележен Европски дан језика 
26. 9. 2018. године. У оквиру активности Гимназије треба поменути и 
гостовање писца Владана Матијевића у новембру 2018. године. Културне 
активности гимназијалаца у Трстенику биле су посвећене и стваралаштву 
Милоша Црњанског у Народном музеју. 

крагујевачка гимназија. Број чланова ове секције непрекидно расте, а изузетно је значајна и 
њихова хуманитарна активност, јер су 27. септембра 2018. године у Центру за културу у Брусу 
извели представу ,,Морска болест”, а сав прикупљен новац упућен је оболелом ученику њихове 
школе.  
 

 
 
Секција сценских уметности Средње школе у Варварину имала је низ активности у обележавању 
значајних манифестација локалног карактера. Најзначајнија је њихова Свечана академија ,,Тамо 
далеко”, у част предака и значајног јубилеја – стогодишњице победе у Великом рату. 

 
 

  Академија је одржана 9. новембра 2018. године, а учествовали и ученици Основне школе 
Јован Курсула из Варварина. Програм је реализован мултимедијалном позоришном представом 
,,Говоре гробови ратника”, у чијој реализацији су учествовали професори српског језика и 
књижевности, Зорица Дамњановић, Саша Живадиновић и професор историје, Славица 
Милутиновић. Значајан је и програм поводом Дана обредног хлеба, под називом ,,Хлеб наш 
насушни” који је изведен у Општинској библиотеци Варварина. 
 

 
 

У општини Трстеник посебно је обележен Европски дан језика 26.9.2018. године. У оквиру  
активности Гимназије треба поменути и гостовање писца Владана Матијевића у новембру 2018. 
Културне активности гимназијалаца у Трстенику биле су посвећене и стваралаштву Милоша 
Црњанског у Народном музеју.  
Професори и ученици Општине Александровац, поред уобичајених активности, припремили су и  
манифестацију Буцини дани, коју су ове године реализовали по пети пут у знак сећања на великог 
уметника. Активно су учествовали у организацији 55. Жупске бербе, као и у организацији 
манифестације Глишићеви дани  која чува сећање на великог писца. 
У свим школама професори српског језика и књижевности припремају свечане академије поводом 
Дана школе, обележавања Светог Саве и других значајних јубилеја. Ученици Гимназије 
организовали су лингвистички час у складу са новим захтевима пројектне наставе. 

 
 
Подружница је у сарадњи са Центром за стручно усавшавање Крушевац организовала и литерарни 
конкурс у част Светог Саве. Теме су биле прилагођене ученицима основних и средњих школа. 
Пристигао је велики број радова и комисија је изабрала по 3 најбоља рада у категоријама 
основних и средњих школа. Ови ученици су награђени вредним књигама.  
Медицинска школа у Крушевцу обележила је значајан јубилеј, седамдесет година постојања и 
рада, свечаном академијом у Позоришту у Крушевцу. 
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Професори и ученици Општине Александровац, поред уобичајених 
активности, припремили су и манифестацију Буцини дани, коју су ове 
године реализовали пети пут у знак сећања на великог уметника. Активно 
су учествовали у организацији 55. Жупске бербе, као и у организацији 
манифестације Глишићеви дани која чува сећање на великог писца.

У свим школама професори српског језика и књижевности припре-
мају свечане академије поводом Дана школе, обележавања Светог Саве и 
других значајних јубилеја. Ученици Гимназије организовали су лингви-
стички час у складу са новим захтевима пројектне наставе.

Подружница је у сарадњи са Центром за стручно усавшавање Круше-
вац организовала и литерарни конкурс у част Светог Саве. Теме су биле 
прилагођене ученицима основних и средњих школа. Пристигао је велики 
број радова и комисија је изабрала по 3 најбоља рада у категоријама основ-
них и средњих школа. Ови ученици су награђени вредним књигама. 

Медицинска школа у Крушевцу обележила је значајан јубилеј, се-
дамдесет година постојања и рада, свечаном академијом у Позоришту у 
Крушевцу.

 
 

У општини Трстеник посебно је обележен Европски дан језика 26.9.2018. године. У оквиру  
активности Гимназије треба поменути и гостовање писца Владана Матијевића у новембру 2018. 
Културне активности гимназијалаца у Трстенику биле су посвећене и стваралаштву Милоша 
Црњанског у Народном музеју.  
Професори и ученици Општине Александровац, поред уобичајених активности, припремили су и  
манифестацију Буцини дани, коју су ове године реализовали по пети пут у знак сећања на великог 
уметника. Активно су учествовали у организацији 55. Жупске бербе, као и у организацији 
манифестације Глишићеви дани  која чува сећање на великог писца. 
У свим школама професори српског језика и књижевности припремају свечане академије поводом 
Дана школе, обележавања Светог Саве и других значајних јубилеја. Ученици Гимназије 
организовали су лингвистички час у складу са новим захтевима пројектне наставе. 

 
 
Подружница је у сарадњи са Центром за стручно усавшавање Крушевац организовала и литерарни 
конкурс у част Светог Саве. Теме су биле прилагођене ученицима основних и средњих школа. 
Пристигао је велики број радова и комисија је изабрала по 3 најбоља рада у категоријама 
основних и средњих школа. Ови ученици су награђени вредним књигама.  
Медицинска школа у Крушевцу обележила је значајан јубилеј, седамдесет година постојања и 
рада, свечаном академијом у Позоришту у Крушевцу. 
 

 
 

Стручно усавршавање професора 
 
Чланови наше Подружнице непрекидно раде на свом стручном, методичком и педагошком 
усавршавању кроз различите активности. Присуствују и активно учествују на Републичком 
семинару у организацији Друштва. Велики број професора похађао је обуку Настава српског 
језика оријентисана према исходима.  
Семинар Ка савременој настави српског језика и књижевности II реализован је у Центру за 
Стручно усавршавање Крушевац 1. 12. 2018. године. Педесетак професора, чланова наше 
Подружнице уживало је у предавањима проф. др Михајла Пантића, проф. др Александра 
Милановића и Милана Шиповца. 
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Стручно усавршавање професора

Чланови наше Подружнице непрекидно раде на свом стручном, 
методичком и педагошком усавршавању кроз различите активности. 
Присуствују и активно учествују на Републичком семинару у организацији 
Друштва. Велики број професора похађао је обуку Настава српског језика 
оријентисана према исходима учења. 

Семинар Ка савременој настави српског језика и књижевности II 
реализован је у Центру за Стручно усавршавање Крушевац 1. 12. 2018. 
године. Педесетак професора, чланова наше Подружнице, уживало је у 
предавањима проф. др Михајла Пантића, проф. др Александра Милано-
вића и Милана Шиповца.

Председник Подружнице 
Расинског округа: 

мр Душица Добродолац, професор 
српског језика и књижевности

 
 

Стручно усавршавање професора 
 
Чланови наше Подружнице непрекидно раде на свом стручном, методичком и педагошком 
усавршавању кроз различите активности. Присуствују и активно учествују на Републичком 
семинару у организацији Друштва. Велики број професора похађао је обуку Настава српског 
језика оријентисана према исходима.  
Семинар Ка савременој настави српског језика и књижевности II реализован је у Центру за 
Стручно усавршавање Крушевац 1. 12. 2018. године. Педесетак професора, чланова наше 
Подружнице уживало је у предавањима проф. др Михајла Пантића, проф. др Александра 
Милановића и Милана Шиповца. 

 

 

 
 

Стручно усавршавање професора 
 
Чланови наше Подружнице непрекидно раде на свом стручном, методичком и педагошком 
усавршавању кроз различите активности. Присуствују и активно учествују на Републичком 
семинару у организацији Друштва. Велики број професора похађао је обуку Настава српског 
језика оријентисана према исходима.  
Семинар Ка савременој настави српског језика и књижевности II реализован је у Центру за 
Стручно усавршавање Крушевац 1. 12. 2018. године. Педесетак професора, чланова наше 
Подружнице уживало је у предавањима проф. др Михајла Пантића, проф. др Александра 
Милановића и Милана Шиповца. 

 

 

Са Конгреса слависта у Београду, 
август, 2018. године
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И 
КЊИЖЕВНОСТ ЗА БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ 

У 2018  ГОДИНИ

Друштво за српски језик и књижевност за Браничевски округ, са 
седиштем у Пожаревцу, окупља наставнике и професоре српског језика 
и књижевности из 35 основних и 11 средњих школа са подручја осам 
општина Браничевског округа (Кучева, Великог Градишта, Петровца на 
Млави, Жагубице, Жабара, Малог Црнића и Пожаревца).

Главне активности Друштва у 2018. години обухватиле су унапређи-
вање образовно-васпитног рада, стручно усавршавање наставника и 
организовање такмичења ученика основних и средњих школа.

Стручно усавршавање

Чланови Друштва присуствовали су Зимском семинару за наставнике 
и професоре српског језика и књижевности који је одржан у фебруару 
2018. године на Филолошком факултету у Београду.

Остварено је и присуство на стручним семинарима које су органи-
зовали издавачи уџбеника.

Организовање такмичења ученика

Организована су и спроведена школска, општинска и окружна так-
мичења из српског језика и језичке културе, као и Књижевна олимпијада 
за ученике основних и средњих школа.

Општинска такмичења ученика основних школа из књижевности 
– Књижевна олимпијада одржана су 10. марта 2018. године у ОШ „Бранко 
Радичевић” у Голупцу, ОШ „Угрин Бранковић” у Кучеву, ОШ „Иво Лола 
Рибар” у Великом Градишту, ОШ „Милисав Николић” у Божевцу, ОШ 
„Ђура Јакшић” у Орешковици, ОШ „Моша Пијаде” у Жагубици, ОШ „Дуде 
Јовић” у Жабарима и ОШ „Свети Сава” у Пожаревцу. Окружно такмичење 
одржано је 15. априла 2018. године у ОШ „Свети Сава”.

Општинска такмичења ученика средњих школа, Књижевна олим-
пијада, одржана су 10. марта 2018. године у Средњој школи у Великом 
Градишту, Средњој школи „Младост” у Петровцу на Млави и у Пожаре-
вачкој гимназији. Окружно такмичење одржано је 15. априла 2018. године 
у Пожаревачкој гимназији. На такмичењима је учествовао велики број 
ученика и показао завидне резултате.

Општинска такмичења из српског језика и језичке културе за ученике 
основних школа одржана су у свим поменутим школама Браничевског 
округа 24. марта 2018. године, у ОШ „Бранко Радичевић” у Голупцу, ОШ 
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„Угрин Бранковић” у Кучеву, ОШ „Иво Лола Рибар” у Великом Градишту, 
ОШ „Милисав Николић” у Божевцу, ОШ „Ђура Јакшић” у Орешковици, 
ОШ „Моша Пијаде” у Жагубици, ОШ „Дуде Јовић” у Жабарима и ОШ 
„Десанка Максимовић” у Пожаревцу. Окружно такмичење одржано је у 
ОШ „Десанка Максимовић” у Пожаревцу 28. априла 2018. године.

Општинска такмичења из српског језика и језичке културе за учени-
ке средњих шкоа одржана су 24. марта 2018. године у у Средњој школи у 
Великом Градишту, Средњој школи „Младост” у Петровцу на Млави и у 
Пожаревачкој гимназији. Окружно такмичење одржано је 28. априла 2018. 
године у Средњој школи у Великом Градишту.

Остали послови

На повременим састанцима расправљало се о актуелним питањима 
из наставне праксе (остваривање наставног плана и програма, квалифи-
кациони испити, напредовање наставника...)

Чланови Друштва посетили су Сајам књига у Београду и учествова-
ли на бројним манифестацијама у својим срединама (Фестивал младих, 
обележавање годишњица школа...). Остварени су и запажени резултати 
на књижевним конкурсима за ученике основних и средњих школа. 

 

 

У Пожаревцу                                                                           Председник Друштва: 

12. децембар 2017.                                                                    Славица Јовановић 

 

 

ПОДРУЖНИЦА ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
ОПШТИНА СОМБОР (2018) 

 

Током 2018. Подружница је успешно реализовала предвиђене активности: 

– Организацију и спровођење општинског и окружног такмичења из књижевности – Књижевна 
олимпијада за ученике основних школа Општине Сомбор и  Западно- бачког округа (окружни 
ниво). 

– Организацију и спровођење општинског и окружног такмичења из српског језика и 
књижевности за ученике основних  школа за Општину Сомбор и Западно – бачки округ (окружни 
ниво). 

– Организацију и спровођење општинског и окружног такмичења из књижевности – Књижевна 
олимпијада за ученике средњих школа Општине Сомбор и  Западно- бачког округа (окружни 
ниво). 

– Организацију и спровођење општинског и окружног такмичења из српског језика и 
књижевности за ученике средњих   школа за Општину Сомбор и Западно – бачки округ (окружни 
ниво). 
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У Пожаревачкој гимназији 3. новембра 2018. године одржан је и Се-
минар Ка савременој настави српског језика и књижевности II чији вам 
програм достављамо.

СЕМИНАР: 

КА САВРЕМЕНОЈ НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
И КЊИЖЕВНОСТИ II

	 Проф. др Зона Мркаљ, Методологија израде задатака за про-
веравање ученичког знања

	 Проф. др Вељко Брборић, Језичка култура у настави српског 
језика

	 Проф. др Славко Петаковић, Културолошки аспекти 
(не)читања

У Пожаревцу
12. децембар 2017.

Председник Друштва 
Славица Јовановић

ПОДРУЖНИЦА ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
ОПШТИНА СОМБОР (2018)

Током 2018. Подружница је успешно реализовала предвиђене ак-
тивности:

– Организацију и спровођење општинског и окружног такмичења 
из књижевности – Књижевна олимпијада за ученике основних 
школа Општине Сомбор и Западно-бачког округа (окружни 
ниво).

– Организацију и спровођење општинског и окружног такмичења 
из српског језика и књижевности за ученике основних школа за 
Општину Сомбор и Западно-бачки округ (окружни ниво).

– Организацију и спровођење општинског и окружног такмичења 
из књижевности – Књижевна олимпијада за ученике средњих 
школа Општине Сомбор и Западно-бачког округа (окружни 
ниво).

– Организацију и спровођење општинског и окружног такмичења 
из српског језика и књижевности за ученике средњих школа за 
Општину Сомбор и Западно-бачки округ (окружни ниво).

– Учешће на општинској смотри рецитатора за ученике основних 
школа: Песниче народа мог Општине Сомбор.
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– Учешће на општинској смотри рецитатора за ученике средњих 
школа: Песниче народа мог Општине Сомбор.

– Додела диплома најуспешнијим ученицима у свим цикклусима 
такмичења.

– Расписивање, спровођење, жирирање наградног литерарног кон-
курса поводом 15. октобра (Дан Гимназије „Вељко Петровић”) 
који је тематски везан за живот и дело Вељка Петровића.

– Др Лидија Неранџић Чанда, професорка српског језика и књи-
жевности, водила је радионицу на Зимском семинару у Београду 
„Српски језик као језик окружења – прилагођену раду са ми-
грантима.

– Стручни актив професора српског језика и књижевности Гим-
назије учествовао је као уређивачки одбор Годишњака Гимна-
зије „Вељко Петровић” у коме су штампани одабрани прозни и 
поетски радови ученика Школе.

– Лингвистичка секција Гимназије „Вељко Петровић” освојила 
је 2. место на Републичком такмичењу лингвистичких секција 
средњих школа Републике Србије.

– На позив Филолошке гимназије Београд, учествовали смо на 
ревијалној смотри драмских секција, а поводом обележавања 
125-годишњице од рођења И. Андрића, у Руском дому у Београ-
ду, са представом „Прича о кмету Симану”.

Председник Подружнице 
др Лидија Неранџић Чанда

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШАБАЧКЕ ПОДРУЖНИЦЕ

Шабачка подружница Друштва за српски језик и књижевност постоји 
и успешно ради од почетка оснивања подружница. Подружница броји 60 
чланова. Највише чланова је из основних школа – 50, а 10 чланова су из 
средњих школа. Професори неких средњих школа нису заинтересовани 
за рад Шабачке подружнице, не одазивају се на позиве за састанке и за-
једничке активности.

Чланови Шабачке подружнице у протеклом периоду највише пажње 
посветили су: подстицању ученика у стицању знања, ширењу љубави 
према књизи и стваралаштву, организовању такмичења из српског језика 
и језичке културе, организовању такмичења из књижевности (Књижевна 
олимпијада), организовању Филолошког кампа, стручном усавршавању 
својих чланова...
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Чланови Шабачке подружнице редовно учествују на Републичком 
зимском семинару у Београду, прате издавачку делатност Друштва, при-
суствују седницама Скупштине Друштва.

У Основној школи „Јанко Веселиновић” у Шапцу одржан је III Фило-
лошки камп за ученике 5, 6, 7. и 8. разреда у циљу усавршавања матерњег 
језика и страних језика. Камп је трајао од 6. до 10. фебруара 2017. године 
у просторијама Основне школе „Јанко Веселиновић”, Шабац. 

Филолошки камп су организовали ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац 
и Шабачка подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије.

Настава је за све ученике, чија је оцена из предвиђених предмета 
најмање врло добра, била бесплатна. Одржана су три блока наставе сваког 
дана. 

Прва три дана (6, 7. и 8. фебруара 2017. године) одржана је настава 
из српског језика и језичке културе. Прва два блока наставе била су за 
градиво из граматике и правописа, а у трећем блоку наставе обнављано 
је градиво из књижевности. Последњег дана, 8. фебруара, одржан је тест 
знања из свих области: граматика, књижевност и правопис, а затим је са 
ученицима урађена анализа теста и рада на III Филолошком кампу. 

Наставу из српског језика држали су наставници српског језика из 
основних и средњих школа, чланови Шабачке подружнице Друштва за 
српски језик и књижевност Србије. Наставу су извели следећи настав-
ници:

1. Маријана Лукић, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац
2. Мирјана Рашковић, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац
3. Дарија Теодоровић Мирковић, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац
4. Мирјана Перишић, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац
5. Светлана Тошић, ОШ „Јеврем Обреновић”, Шабац
6. Ивана Поповић, ОШ „Стојан Новаковић”, Шабац
7. Раде Алимпић, ОШ „Стојан Новаковић”, Шабац
8. Сања Цвејић, ОШ „Стојан Новаковић”, Шабац
9. Миле Радовановић, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац
10. Далиборка Божић, ОШ „Војвода Степа”, Липолист
11. Сања Рајчевић, Стручна хемијска и текстилна школа, Шабац

Четвртог и петог дана (9. и 10. фебруара 2017. године) одржана је 
настава из енглеског језика и изборног језика (немачки језик). Било је 
планирано да се изведе настава и из француског језика и био је обезбеђен 
предавач (проф. Светлана Вукашиновић Гуцонић, Шабачка гимназија), али 
није било пријављених ученика за овај предмет. У прва два блока наставе 
одржана је настава из енглеског језика, а у трећем блоку одржана је настава 
из немачког језика. Наставу су извели следећи наставници:
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1. Верица Вученовић, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац
2. Ана Ситарица, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац
3. Нада Мирковић, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац
4. Милица Пантић, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац
5. Мирјана Ненадовић, Стручна хемијска и текстилна школа, Ша-

бац
6. Зорица Ђорђић, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац
7. Катарина Ивановић, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац
8. Тијана Марсенић, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац

Филолошки камп је испунио и оправдао свој циљ. Наставу је похађа-
ло највише 229 ученика, а по предметима: из српског језика – 130 ученика, 
из енглеског језика – 48 ученика и из немачког језика – 51 ученик.

Учесници Филолошког кампа

Стручно усавршавање Ка савременој настави српског језика и 
књижевности II одржано је 11. марта 2017. године у Техничкој школи 
у Шапцу. Семинар су одржали чланови Друштва за српски језик и књи-
жевност Србије, а предводио их је др Мило Ломпар. Нажалост, семинару 
нису присуствовали сви чланови Шабачке подружнице Друштва за српски 
језик и књижевност Србије, већ је у раду семинара учествовао само по 
један наставник из школе. 

У школској 2016/2017. години на такмичењу из књижевности (од 
школског до републичког нивоа) учествовало је преко 200 ученика VII и 
VIII разреда из четири општине: Богатић, Владимирци, Коцељева и Шабац. 
На Републичком такмичењу из књижевности у Сремским Карловцима, 
13. маја 2017. године, Наталија Тошић, ученица 7. разреда ОШ „Николај 
Велимировић” из Шапца (проф. Бранка Зарић), освојила је 3. место.

 

Стручно усавршавање Ка савременој настави српског језика и књижевности II одржано је 11. 
марта 2017. године у Техничкој школи у Шапцу. Семинар су одржали чланови Друштва за српски 
језик и књижевност Србије, а предводио их је др Мило Ломпар. Нажалост, семинару нису 
присуствовали сви чланови Шабачке подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије, 
већ је у раду семинара учествовао само по један наставник из школе.  
У школској 2016/2017. години на такмичењу из књижевности (од школског до републичког нивоа) 
учествовало је преко 200 ученика VII и VIII разреда из четири општине: Богатић, Владимирци, 
Коцељева и Шабац. На Републичком такмичењу из књижевности у Сремским Карловцима, 13. 
маја 2017. године, Наталија Тошић, ученица 7. разреда ОШ „Николај Велимировић” из Шапца 
(проф. Бранка Зарић), освојила је 3. место. 
Грешка је не похвалити и друге учеснике републичког такмичења, којима је мало недостајало да 
освоје неко од прва три места, а то су: Теодора Мањенчић, ученица 7. разреда ОШ „Вук 
Караџић” (проф. Слађана Вујаковић); Сашка Тешић, ученица 7. разреда ОШ „Јанко 
Веселиновић” из Шапца (проф. Миле Радовановић); Катарина Пантелић, ученица 8. разреда ОШ 
„Стојан Новаковић” из Шапца (проф. Жаклина Мијушковић); Дејана Бајевић, ученица 8. разреда 
ОШ „Стојан Новаковић” из Шапца (проф. Сања Цвејић); Марија Живановић, ученица 8. разреда 
ОШ „Николај Велимировић” из Шапца (проф. Бранка Зарић) и Наталија Стефановић, ученица 8. 
разреда ОШ „Николај Велимировић” из Шапца (проф. Љиљана Павловић Дабић).  
У истој школској години на такмичењу из српског језика и језичке културе (од школског до 
републичког нивоа) учествовало је скоро 600 ученика V, VI, VII и VIII разреда из четири 
општине: Богатић, Владимирци, Коцељева и Шабац.  
На Републичком такмичењу у Тршићу, 28. маја 2017. године, наши ученици су постигли изузетан 
резултат: Теодора Глигорић, ученица 7. разреда ОШ „Николај Велимировић” из Шапца (проф. 
Бранка Зарић), освојила је 1. место; Наталија Тошић, ученица 7. разреда ОШ „Николај 
Велимировић” из Шапца (проф. Бранка Зарић), освојила је 2. место; Марија Бурсаћ, ученица 8. 
разреда ОШ „Вук Караџић” из Шапца (проф. Весна Вуковић), освојила је 2. место и Јелена 
Крстић, ученица 7. разреда ОШ „Јанко Веселиновић” из Шапца (проф. Миле Радовановић), 
освојила је 3. место.  
Уз награђене ученике и наставнике похваљујемо и друге учеснике републичког такмичења, којима 
је мало недостајало да освоје неко од прва три места, а то су: Момчило Михаиловић, ученик 7. 
разреда ОШ „Вук Караџић” из Шапца (проф. Весна Вуковић); Јована Жикић и Тијана 
Петровић, ученице 7. разреда ОШ „Вук Караџић” из Шапца (проф. Слађана Вујаковић); Исидора 
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Грешка је не похвалити и друге учеснике републичког такмичења, 
којима је мало недостајало да освоје неко од прва три места, а то су: Тео-
дора Мањенчић, ученица 7. разреда ОШ „Вук Караџић” (проф. Слађана 
Вујаковић); Сашка Тешић, ученица 7. разреда ОШ „Јанко Веселиновић” 
из Шапца (проф. Миле Радовановић); Катарина Пантелић, ученица 8. 
разреда ОШ „Стојан Новаковић” из Шапца (проф. Жаклина Мијушко-
вић); Дејана Бајевић, ученица 8. разреда ОШ „Стојан Новаковић” из 
Шапца (проф. Сања Цвејић); Марија Живановић, ученица 8. разреда 
ОШ „Николај Велимировић” из Шапца (проф. Бранка Зарић) и Наталија 
Стефановић, ученица 8. разреда ОШ „Николај Велимировић” из Шапца 
(проф. Љиљана Павловић Дабић). 

У истој школској години на такмичењу из српског језика и језичке 
културе (од школског до републичког нивоа) учествовало је скоро 600 
ученика V, VI, VII и VIII разреда из четири општине: Богатић, Владимирци, 
Коцељева и Шабац. 

На Републичком такмичењу у Тршићу, 28. маја 2017. године, наши 
ученици су постигли изузетан резултат: Теодора Глигорић, ученица 7. 
разреда ОШ „Николај Велимировић” из Шапца (проф. Бранка Зарић), 
освојила је 1. место; Наталија Тошић, ученица 7. разреда ОШ „Николај 
Велимировић” из Шапца (проф. Бранка Зарић), освојила је 2. место; 
Марија Бурсаћ, ученица 8. разреда ОШ „Вук Караџић” из Шапца (проф. 
Весна Вуковић), освојила је 2. место и Јелена Крстић, ученица 7. разреда 
ОШ „Јанко Веселиновић” из Шапца (проф. Миле Радовановић), освојила 
је 3. место. 

Уз награђене ученике и наставнике похваљујемо и друге учеснике 
републичког такмичења, којима је мало недостајало да освоје неко од 
прва три места, а то су: Момчило Михаиловић, ученик 7. разреда ОШ 
„Вук Караџић” из Шапца (проф. Весна Вуковић); Јована Жикић и Тија-
на Петровић, ученице 7. разреда ОШ „Вук Караџић” из Шапца (проф. 
Слађана Вујаковић); Исидора Васић, ученица 7. разреда ОШ „Ната Јели-
чић” из Шапца (проф. Јелена Ђорић); Јања Јанковић, ученица 8. разреда 
ОШ „Јеврем Обреновић” из Шапца (проф. Светлана Тошић) и Катарина 
Пајић, ученица 8. разреда ОШ „Лаза К. Лазаревић ” из Шапца (проф. 
Мила Бабић).

Шабачка подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије 
традиционално сарађује и са Културним центром у Шапцу око организа-
ције и реализације Општинског такмичења у рецитовању. На Окружно 
такмичење у рецитовању у школској 2016/2017. и 2017/2018. години пла-
сирало се 10 основаца и 5 средњошколаца.

Запажен је и рад средњошколских листова. Другу награду на ре-
публичком конкурсу за најбоље листове и часописе основних и средњих 
школа у школској 2015/2016. години, добио је „MEDICUS”, лист ученика 
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Медицинске школе „Др Андра Јовановић” (уредник мр Татјана Јовано-
вић), а трећу награду добио је „ГИМНАЗИЈСКИ ГЛАСНИК” Шабачке 
гимназије.

Детаљ из Тршића, 2017.

У основним школама 
почетком новембра 2017. 
године формирани су Чи-
талачки клубови за ученике 
VII и VIII разреда у циљу 
подстицања ученика да 
читају додатну литературу. 
Ову акцију је покренула 

Издавачка кућа „Klett” под називом „Читалачки маратон”. 
Ученици су се добровољно изјашњавали за учешће и рад у Читалач-

ком клубу. Ученици су прво упознати са планом рада Читалачког клуба. 
До краја школске 2017/2018. године одржано је шест радионица.

Прва радионица је истраживала читалачке навике ученика. 
Друга радионица је анализирала роман „Ја, Алексија” Бранке Три-

фуновић. 
Трећа радионица је тражила решење и осветлила проблеме кроз ро-

ман „Кад су се други пут развели моји родитељи” Радисава Милића. 
Четврта радионица је размишљала о могућностима човека када у 

нешто поверује у роману „Перо птице Додо” Мирка Јовановића. 
Пета радионица је уочавала како породица укорењује кућу кроз ро-

ман „Блогерка” Виолете Ивковић. 

Васић, ученица 7. разреда ОШ „Ната Јеличић” из Шапца (проф. Јелена Ђорић); Јања Јанковић, 
ученица 8. разреда ОШ „Јеврем Обреновић” из Шапца (проф. Светлана Тошић) и Катарина 
Пајић, ученица 8. разреда ОШ „Лаза К. Лазаревић “ из Шапца (проф. Мила Бабић). 
Шабачка подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије традиционално сарађује и са 
Културним центром у Шапцу око организације и реализације Општинског такмичења у 
рецитовању. На Окружно такмичење у рецитовању у школској 2016/2017. и 2017/2018. години 
пласирало се 10 основаца и 5 средњошколаца. 
Запажен је и рад средњошколских листова. Другу награду на републичком конкурсу за најбоље 
листове и часописе основних и средњих школа у школској 2015/2016. години, добио је 
„MEDICUS”, лист ученика Медицинске школе „Др Андра Јовановић” (уредник мр Татјана 
Јовановић), а трећу награду добио је „ГИМНАЗИЈСКИ ГЛАСНИК” Шабачке гимназије. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У основним школама почетком новембра 2017. године формирани су Читалачки клубови за 
ученике VII и VIII разреда у циљу подстицања ученика да читају додатну литературу. Ову акцију 
је покренула Издавачка кућа „Klett” под називом „Читалачки маратон”.  
Ученици су се добровољно изјашњавали за учешће и рад у Читалачком клубу. Ученици су прво 
упознати са планом рада Читалачког клуба. До краја школске 2017/2018. године одржано је шест 
радионица. 
Прва радионица је истраживала читалачке навике ученика.  
Друга радионица је анализирала роман „Ја, Алексија” Бранке Трифуновић.  
Трећа радионица је тражила решење и осветлила проблеме кроз роман „Кад су се други пут 
развели моји родитељи” Радисава Милића.  
Четврта радионица је размишљала о могућностима човека када у нешто поверује у роману „Перо 
птице Додо” Мирка Јовановића.  
Пета радионица је уочавала како породица укорењује кућу кроз роман „Блогерка” Виолете 
Ивковић.  
Шеста радионица – Стаје ли се на крај памети или се она подржава у роману „Необични ђаци” 
Светлане Живковић.  
Сви чланови Читалачког клуба добили су на поклон роман „Ја, Алексија” Бранке Трифуновић. 
Радионице су одржане од новембра 2017. до маја 2018.  
На крају су ученици тајно гласали за најбољи роман и победио је роман Бранке Трифуновић „Ја, 
Алексија”. Укуси ђака и њихових наставника су се поклопили код прве две награде.  

Кроз рад Читалачких клубова ученици су подстакнути да 
читају савремена дела српске књижевности за децу и да 
износе своје мишљење о прочитаним делима.  
На крају су се сложили са идејом: „Нема лека од 
читања! Једноставно постајеш срећнији(-а)!” 
 
У Основној школи „Јанко Веселиновић” одржан је и IV 

Васић, ученица 7. разреда ОШ „Ната Јеличић” из Шапца (проф. Јелена Ђорић); Јања Јанковић, 
ученица 8. разреда ОШ „Јеврем Обреновић” из Шапца (проф. Светлана Тошић) и Катарина 
Пајић, ученица 8. разреда ОШ „Лаза К. Лазаревић “ из Шапца (проф. Мила Бабић). 
Шабачка подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије традиционално сарађује и са 
Културним центром у Шапцу око организације и реализације Општинског такмичења у 
рецитовању. На Окружно такмичење у рецитовању у школској 2016/2017. и 2017/2018. години 
пласирало се 10 основаца и 5 средњошколаца. 
Запажен је и рад средњошколских листова. Другу награду на републичком конкурсу за најбоље 
листове и часописе основних и средњих школа у школској 2015/2016. години, добио је 
„MEDICUS”, лист ученика Медицинске школе „Др Андра Јовановић” (уредник мр Татјана 
Јовановић), а трећу награду добио је „ГИМНАЗИЈСКИ ГЛАСНИК” Шабачке гимназије. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У основним школама почетком новембра 2017. године формирани су Читалачки клубови за 
ученике VII и VIII разреда у циљу подстицања ученика да читају додатну литературу. Ову акцију 
је покренула Издавачка кућа „Klett” под називом „Читалачки маратон”.  
Ученици су се добровољно изјашњавали за учешће и рад у Читалачком клубу. Ученици су прво 
упознати са планом рада Читалачког клуба. До краја школске 2017/2018. године одржано је шест 
радионица. 
Прва радионица је истраживала читалачке навике ученика.  
Друга радионица је анализирала роман „Ја, Алексија” Бранке Трифуновић.  
Трећа радионица је тражила решење и осветлила проблеме кроз роман „Кад су се други пут 
развели моји родитељи” Радисава Милића.  
Четврта радионица је размишљала о могућностима човека када у нешто поверује у роману „Перо 
птице Додо” Мирка Јовановића.  
Пета радионица је уочавала како породица укорењује кућу кроз роман „Блогерка” Виолете 
Ивковић.  
Шеста радионица – Стаје ли се на крај памети или се она подржава у роману „Необични ђаци” 
Светлане Живковић.  
Сви чланови Читалачког клуба добили су на поклон роман „Ја, Алексија” Бранке Трифуновић. 
Радионице су одржане од новембра 2017. до маја 2018.  
На крају су ученици тајно гласали за најбољи роман и победио је роман Бранке Трифуновић „Ја, 
Алексија”. Укуси ђака и њихових наставника су се поклопили код прве две награде.  

Кроз рад Читалачких клубова ученици су подстакнути да 
читају савремена дела српске књижевности за децу и да 
износе своје мишљење о прочитаним делима.  
На крају су се сложили са идејом: „Нема лека од 
читања! Једноставно постајеш срећнији(-а)!” 
 
У Основној школи „Јанко Веселиновић” одржан је и IV 
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Шеста радионица – Стаје ли се на крај памети или се она подржава 
у роману „Необични ђаци” Светлане Живковић. 

Сви чланови Читалачког клуба добили су на поклон роман „Ја, 
Алексија” Бранке Трифуновић. Радионице су одржане од новембра 2017. 
до маја 2018. 

На крају су ученици тајно гласали за најбољи роман и победио је ро-
ман Бранке Трифуновић „Ја, Алексија”. Укуси ђака и њихових наставника 
су се поклопили код прве две награде. 

Кроз рад Читалачких клубова ученици су подстакнути да читају 
савремена дела српске књижевности за децу и да износе своје мишљење 
о прочитаним делима. 

На крају су се сложили са идејом: „Нема лека од читања! Једноставно 
постајеш срећнији(-а)!”

У Основној школи „Јанко Веселиновић” одржан је и IV Филолошки 
камп за ученике 5, 6, 7. и 8. разреда. Камп је трајао од 5. до 7. фебруара 2018. 
године у просторијама Основне школе „Јанко Веселиновић”, Шабац. 

И овај Филолошки камп организовали су ОШ „Јанко Веселиновић”, 
Шабац и Шабачка подружница Друштва за српски језик и књижевност Ср-
бије. Настава је за све ученике, чија је оцена из одабраних предмета најмање 
врло добра, бесплатна, и одржана су три блока наставе сваког дана. 

У прва два блока одржана је настава из српског језика и језичке кул-
туре и књижевности. Последњег дана, 7. фебруара 2018. године, урађена 
је са ученицима анализа рада на IV Филолошком кампу. 

Наставу из српског језика држали су наставници српског језика из 
основних школа, чланови Шабачке подружнице Друштва за српски језик 
и књижевност Србије. Наставу су извели следећи наставници:

1. Раде Алимпић, ОШ „Стојан Новаковић”, Шабац 
2. Слађана Поповић, ОШ „Мајур”, Мајур
3. Соња Сотировић, ОШ „Мајур”, Мајур
4. Ивана Поповић, ОШ „Стојан Новаковић”, Шабац
5. Миле Радовановић, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац

У трећем блоку одржана је настава из енглеског језика, а у четвртом 
блоку одржана је настава из немачког језика. Наставу су извели следећи 
наставници:

1. Верица Вученовић, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац
2. Ана Ситарица, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац
3. Нада Мирковић, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац
4. Биљана Јеличић, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац
5. Мирјана Милошевски, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац
6. Зорица Ђорђић, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац



175

И ове године IV Филолошки камп је испунио и оправдао свој циљ. 
Наставу је похађало највише 152 ученика, а по предметима је то: из српског 
језика – 72 ученика, из енглеског језика – 61 ученик и из немачког језика 
– 19 ученика.

Ови подаци су охрабрујући с обзиром да се настава изводила за време 
зимског распуста, да су истовремено организовани кампови и у другим 
школама, као и зимовања на планинама. 

Значи, ученици су заинтересовани за овакав вид наставе, само треба 
пронаћи одговарајуће садржаје, расположене наставнике да активним и 
иновативним радом привуку ученике и успех је загарантован. 

И у школској 2017/2018. години наши ученици су учествовали на свим 
новоима такмичења из српског језика и језичке културе и књижевности. 

На такмичењу из књижевности (од школског до републичког нивоа) 
учествовало је око 200 ученика VII и VIII разреда из четири општине: 
Богатић, Владимирци, Коцељева и Шабац. На Републичком такмичењу 
из књижевности у Сремским Карловцима, 12. маја 2018. године, Ната-
лија Тошић, ученица 8. разреда ОШ „Николај Велимировић” из Шапца 
(проф. Бранка Зарић), освојила је 2. место и Јована Маринковић, ученица 
8. разреда ОШ „Стојан Новаковић” из Шапца (проф. Ивана Поповић), 
освојила је 3. место.

Уз награђене ученике и наставнике похваљујемо и друге учеснике 
републичког такмичења, којима је мало недостајало да освоје неко од прва 
три места, а то су: Јелица Косанић, ученица 7. разреда ОШ „Ната Јеличић” 

из Шапца (проф. Славица Лукић); 
Јована Петронијевић, Јулијана Јо-
вановић и Јелена Шушић, ученице 7. 
разреда ОШ „Николај Велимировић” 
из Шапца (проф. Маријана Карић); 
Јелена Цвејић, ученица 7. разреда 
ОШ „Јеврем Обреновић” из Шапца 
(проф. Зорица Лазић); Милорад 
Димитрић, ученик 7. разреда ОШ 
„Стојан Новаковић” из Шапца (проф. 
Сања Цвејић); Никола Тадић, ученик 
7. разреда ОШ „Лаза К. Лазаревић” из 
Шапца (проф. Драгана Илић Тадић); 

Ђурђа Јацановић, ученица 7. разреда и Анђела Адамовић, ученица 8. 
разреда ОШ „Јован Цвијић” из Змињака (проф. Наташа Томић) и Бојан 
Лазић, ученик 7. разреда ОШ „Краљ Александар Карађорђевић” из Прња-
вора (проф. Снежана Станарчић).

Филолошки камп за ученике 5, 6, 7. и 8. разреда. Камп је трајао од 5. до 7. фебруара 2018. године у 
просторијама Основне школе „Јанко Веселиновић”, Шабац.  
И овај Филолошки камп организовали су ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац и Шабачка 
подружница Друштва за српски језик и књижевност Србије. Настава је за све ученике, чија је 
оцена из одабраних предмета најмање врло добра, бесплатна и одржана су три блока наставе 
сваког дана.  
У прва два блока одржана је настава из српског језика и језичке културе и књижевности. 
Последњег дана, 7. фебруара 2018. године, урађена је са ученицима анализа рада на IV 
Филолошком кампу.  
Наставу из српског језика држали су наставници српског језика из основних школа, чланови 
Шабачке подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије. Наставу су извели следећи 
наставници: 
1. Раде Алимпић, ОШ „Стојан Новаковић”, Шабац  
2. Слађана Поповић, ОШ „Мајур”, Мајур 
3. Соња Сотировић, ОШ „Мајур”, Мајур 
4. Ивана Поповић, ОШ „Стојан Новаковић”, Шабац 
5. Миле Радовановић, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац 
У трећем блоку одржана је настава из енглеског језика, а у четвртом блоку одржана је настава из 
немачког језика. Наставу су извели следећи наставници: 
1. Верица Вученовић, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац 
2. Ана Ситарица, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац 
3. Нада Мирковић, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац 
4. Биљана Јеличић, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац 
5. Мирјана Милошевски, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац 
6. Зорица Ђорђић, ОШ „Јанко Веселиновић”, Шабац 
И ове године IV Филолошки камп је испунио и оправдао свој циљ. Наставу је похађало највише 
152 ученика, а по предметима је то: из српског језика – 72 ученика, из енглеског језика – 61 
ученик и из немачког језика – 19 ученика. 
Ови подаци су охрабрујући с обзиром да се настава изводила за време зимског распуста, да су 
истовремено организовани кампови и у другим школама, као и зимовања на планинама.  
Значи, ученици су заинтересовани за овакав вид наставе, само треба пронаћи одговарајуће 
садржаје, расположене наставнике да активним и иновативним радом привуку ученике и успех је 
загарантован.  
И у школској 2017/2018. години наши ученици су учествовали на свим новоима такмичења из 
српског језика и језичке културе и књижевности.  
На такмичењу из књижевности (од школског до републичког нивоа) учествовало је око 200 
ученика VII и VIII разреда из четири општине: Богатић, Владимирци, Коцељева и Шабац. На 
Републичком такмичењу из књижевности у Сремским Карловцима, 12. маја 2018. године, 
Наталија Тошић, ученица 8. разреда ОШ „Николај Велимировић” из Шапца (проф. Бранка 
Зарић), освојила је 2. место и Јована Маринковић, ученица 8. разреда ОШ „Стојан Новаковић” 
из Шапца (проф. Ивана Поповић), освојила је 3. место. 

Уз награђене ученике и наставнике похваљујемо и друге 
учеснике републичког такмичења, којима је мало недостајало да 
освоје неко од прва три места, а то су: Јелица Косанић, ученица 
7. разреда ОШ „Ната Јеличић” из Шапца (проф. Славица Лукић); 
Јована Петронијевић, Јулијана Јовановић и Јелена Шушић, 
ученице 7. разреда ОШ „Николај Велимировић” из Шапца 
(проф. Маријана Карић); Јелена Цвејић, ученица 7. разреда ОШ 
„Јеврем Обреновић” из Шапца (проф. Зорица Лазић); Милорад 
Димитрић, ученик 7. разреда ОШ „Стојан Новаковић” из Шапца 

Наталија Тошић, 
најуспешнији такмичар
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У истој школској години на Такмичењу из српског језика и језичке 
културе (од школског до републичког нивоа) учествовало је преко 500 
ученика V, VI, VII и VIII разреда из четири општине: Богатић, Владимирци, 
Коцељева и Шабац. 

На Републичком такмичењу у Тршићу, 26. маја 2018. године, наши 
ученици нису освојили ниједно од прва три места, али треба похвалити 
све оне који су учествовали на републичком такмичењу, а то су: Јована 
Обрадовић и Кристина Ђурић, ученице 7. разреда ОШ „Јеврем Обре-
новић” из Шапца (проф. Зорица Лазић); Никола Павковић, ученик 7. 
разреда ОШ „Лаза К. Лазаревић” из Шапца (проф. Драгана Илић Тадић); 
Теодора Ранђић, ученица 7. разреда ОШ „Вук Караџић” из Шапца (проф. 
Жарко Мркић); Ивана Ивановић, ученица 7. разреда ОШ „Јован Цвијић” 
из Змињака (проф. Наташа Томић); Теодора Глигорић и Наталија Тошић, 
ученице 8. разреда ОШ „Николај Велимировић” из Шапца (проф. Бранка 
Зарић); Јована Жикић, ученица 8. разреда ОШ „Вук Караџић” из Шапца 
(проф. Слађана Вујаковић) и Христина Шашић, ученица 8. разреда ОШ 
„Јанко Веселиновић” из Шапца (проф. Миле Радовановић).

У протеклом периоду Шабачка подружница је своје активности 
објављивала на интернету на блогу https://podruznicasabac.wordpress.com.

У наредном периоду мора се, најзад, ујединити рад професора основ-
них и средњих школа у окриљу Шабачке подружнице Друштва за српски 
језик и књижевност Србије, активирати рад чланова Подружнице на 
стручном и методичком усавршавању, умилостивити Центар за стручно 
усавршавање Шапца да организује стручно усавршавање из српског језика 
и књижевности, проширити сарадњу Подружнице са другим подружни-
цама, културним и научним институцијама, наставити и унапредити блог 
Подружнице, покренути издавачку делатност Подружнице, организовати 
посете, екскурзије.

„MEDICUS” – лист ученика Медицинске школе „Др Андра Јовано-
вић”, Шабац, добио је другу награду, а трећу награду добио је „Гимназијски 
гласник” – Шабачка гимназија. 

Миле Радовановић

(проф. Сања Цвејић); Никола Тадић, ученик 7. разреда ОШ „Лаза К. Лазаревић” из Шапца (проф. 
Драгана Илић Тадић); Ђурђа Јацановић, ученица 7. разреда и Анђела Адамовић, ученица 8. 
разреда ОШ „Јован Цвијић” из Змињака (проф. Наташа Томић) и Бојан Лазић, ученик 7. разреда 
ОШ „Краљ Александар Карађорђевић” из Прњавора (проф. Снежана Станарчић); 
 
У истој школској години на такмичењу из српског језика и језичке културе (од школског до 
републичког нивоа) учествовало је преко 500 ученика V, VI, VII и VIII разреда из четири 
општине: Богатић, Владимирци, Коцељева и Шабац.  
 
На Републичком такмичењу у Тршићу, 26. маја 2018. године, наши ученици нису освојили 
ниједно од прва три места, али треба похвалити све оне који су учествовали на републичком 
такмичењу, а то су: Јована Обрадовић и Кристина Ђурић, ученице 7. разреда ОШ „Јеврем 
Обреновић” из Шапца (проф. Зорица Лазић); Никола Павковић, ученик 7. разреда ОШ „Лаза К. 
Лазаревић” из Шапца (проф. Драгана Илић Тадић); Теодора Ранђић, ученица 7. разреда ОШ „Вук 
Караџић” из Шапца (проф. Жарко Мркић); Ивана Ивановић, ученица 7. разреда ОШ „Јован 
Цвијић” из Змињака (проф. Наташа Томић); Теодора Глигорић и Наталија Тошић, ученице 8. 
разреда ОШ „Николај Велимировић” из Шапца (проф. Бранка Зарић); Јована Жикић, ученица 8. 
разреда ОШ „Вук Караџић” из Шапца (проф. Слађана Вујаковић) и Христина Шашић, ученица 8. 
разреда ОШ „Јанко Веселиновић” из Шапца (проф. Миле Радовановић). 
 
У протеклом периоду Шабачка подружница је своје активности објављивала на интернету на 
блогу https://podruznicasabac.wordpress.com. 
 
У наредном периоду мора се, најзад, ујединити рад професора основних и средњих школа у 
окриљу Шабачке подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије, активирати рад 
чланова Подружнице на стручном и методичком усавршавању, умилостивити Центар за стручно 
усавршавање Шапца да организује стручно усавршавање из српског језика и књижевности, 
проширити сарадњу Подружнице са другим подружницама, културним и научним институцијама, 
наставити и унапредити блог Подружнице, покренути издавачку делатност Подружнице, 
организовати посете, екскурзије. 

 
Миле Радовановић 
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ИЗВЕШТАЈ ПОДРУЖНИЦЕ ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И 
КЊИЖЕВНОСТ ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА

Подружница је у 2018. у потпуности реализовала све планиране 
активности.

 Суорганизација Школске сцене Србије – републичке смотре 
позоришног стваралаштва ученика предметне наставе основних 
школа и ученика средњих школа Србије. 

 Суорганизација литерарног конкурса Стихом за Огија за уче-
нике основних и средњих школа и афирмисане писце.

 Организација и спровођење општинског и окружног такми-
чења из српског језика и језичке културе за ученике основних и 
средњих школа на територији Јабланичког окрука.

  Организација и спровођење општинског и окружног такмичења 
из књижевности – Књижевна олимпијада за ученике основних 
и средњих школа на територији Јабланичког окрука.

 Организација и спровођење општинске и окружне смотре реци-
татора за ученике основних школа (нижих и виших разреда) и 
средњих школа – Песниче народа мог на територији Јабланичког 
окрука.

 Додела диплома и награда најуспешнијим ученицима и настав-
ницима на крају свих циклуса такмичења. 

(Кроз све нивое такмичења на територији Јабланичког округа про-
шло је 1007 ученика; награђено је 370 ученика и 57 наставника. Из сваког 
разреда и у свим категоријама имали смо републичке такмичаре који су 
остварили завидан резултат. Три наставника са територије Јабланичког 

ИЗВЕШТАЈ ПОДРУЖНИЦЕ ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И 
КЊИЖЕВНОСТ ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА 

 

 

Подружница је у 2018. у потпуности реализовала све планиране активности. 

 Суорганизација Школске сцене Србије – републичке смотре позоришног стваралаштва ученика 
предметне наставе основних школа и ученика средњих школа Србије.  

 Суорганизација литерарног конкурса Стихом за Огија за ученике основних и средњих школа и 
афирмисане писце. 

 Организација и спровођење општинског и окружног такмичења из српског језика и језичке културе 
за ученике основних и средњих школа на територији Јабланичког окрука. 

  Организација и спровођење општинског и окружног такмичења из књижевности – Књижевна 
олимпијада за ученике основних и средњих школа на територији Јабланичког окрука. 

 Организација и спровођење општинске и окружне смотре рецитатора за ученике основних школа 
(нижих и виших разреда) и средњих школа  – Песниче народа мог  на територији Јабланичког 
окрука. 

 Додела диплома и награда најуспешнијим ученицима и наставницима на крају свих циклуса 
такмичења.  

 
(Кроз све нивое такмичења на територији Јабланичког округа прошло је 1007 ученика; награђено је 370 
ученика и 57 наставника. Из сваког разреди и у свим категоријама имали смо републичке такмичаре који 
су остварили завидан резултат. Три наставника са територије Јабланичког округа добила су Признање 
Друштва за српски језик и књижевност Србије за велико залагање у раду са ученицима и натпросечне 
резултате: Јасминка Анђелковић, Владимир Мичић и Милица Мишић – добитница и Посебног признања.)  

 Организација Светосавског литерарног кокурса за ученике основних и средњих школа. 
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округа добила су Признање Друштва за српски језик и књижевност Ср-
бије за велико залагање у раду са ученицима и натпросечне резултате: 
Јасминка Анђелковић, Владимир Мичић и Милица Мишић – добитница 
и Посебног признања.) 

 Организација Светосавског литерарног кокурса за ученике 
основних и средњих школа.

 Обележавање 200 година од објављивања првог издања Српског 
рјечника у сарањи са Лесковачким културним центром, Подру-
жница је организовала предавање на тему „Књижевна својства 
Вуковог Српског рјечника” које је одржао проф. др Горан Мак-
симовић.

Све активности су реализоване у периоду од јануара до децембра 
2018. Подружница је све време сарађивала са Центром за стручно усавр-
шавање Лесковац, Лесковачким културним центром, Домом културе 
Радан у Лебану, Културним центорм Власотинце, Учитељским друштвом 
Лесковац као и школама-домаћинима такмичења. 
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културним центром, Домом културе Радан у Лебану, Културним центорм Власотинце, Учитељским 
друштвом Лесковац  као и школама-домаћинима такмичења.  
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Активности Подружнице могли сте пратити и на Фејсбук страници: 
https://www.facebook.com/Друштво-за-српски-језик-и-књижевност-Ле-
сковац-1541503179475323/

Координатори и реализатори активности:
1. Душан Благојевић, председник 
2. Владимир Мичић, председник Скупштине
3. Наташа Томић, потпредседница Подружнице 
4. Милица Мишић, потрпередседница Подружнице
5. Биљана Мичић, члан Управе
6. Биљана Ђорђевић, члан Управе
7. Наташа Николић, координатор
8. Ивана Бошковић, координатор
9. Јован Илић, координатор 
10. Ивана Крстић, координатор

Председник Подружнице 
Душан Благојевић 

ЗАПИСНИК 
(ПОСЕТА КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ У НОВОМ САДУ)

Са састанка новосадске Подружнице за српски језик и књижевност 
Србије и чланова Комисије за координацију и сарадњу са подружницама 
за српски језик и књижевност Србије у саставу Друштва: Састанак је 
одржан у Новом Саду, у малој зборници Гимназије „Ј. Ј. Змај”, 1. децембра 
2018, са почетком у 11 часова.

Састанак води Оливера Ћурчић.

 Обележавање 200 година од објављивања првог издања Српског рјечника у сарањи са 
Лесковачким културним центром, Подружница је организовала предавање на тему 
„Књижевна својства Вуковог Српског рјечника” које је одржао проф. др Гораном 
Максимовићем. 

 
Све активности су реализоване у периоду од јануара до децембра 2018.  

Подружница је све време сарађивала са Центром за стручно усавршавање Лесковац, Лесковачким 
културним центром, Домом културе Радан у Лебану, Културним центорм Власотинце, Учитељским 
друштвом Лесковац  као и школама-домаћинима такмичења.  
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Присутни: др Оливера Радуловић, Мирјана Грдинић, др Јасмина Пив-
нички, Верица Гавриловић, Ружа Перуновић, Оливера Ћурчић, проф. др 
Зона Мркаљ, председник Друштва, Бранка Максимовић и Верица Ракоњац 
Павловић, чланови Комисије за координацију и сарадњу са Подружницама 
у оквиру Друштва.

Зона Мркаљ је нагласила да ово није никаква контрола.
Сврха овог састанка је ближе упознавање са предлозима за уна-

пређивање рада Подружнице, као и намера да се помогне, уколико има 
потешкоћа у раду. Намера нам је да поразговарамо, здружено делујемо, 
да се каже да ли се и шта очекује од нас који нисмо овде и како можемо да 
помогнемо и допринесемо успешном раду Подружнице.

Оливера Радуловић је предложила одржавање једног семинара у 
марту. Семинар би био у Новом Саду. Поред професора из Београда и 
Новог Сада, предавачи би били професори методике који су докторирали 
код Оливере Радуловић, а раде у школи. Семинар би организовала Подру-
жница уз помоћ спонзора. Наравно, организовала би и радионице.

Мислећи да је ово изборна година, Оливера је планирала изборе за 
новог председника Подружнице, али то је одложено за касније. Оливера 
је нагласила да при избору за новог председника Подружнице не може 
рачунати ни на Светлану Торњански, нити на Ружу Перуновић, због 
њихове презаузетости. Оливера Ћурчић је говорила о свом досадашњем 
раду и о напорима које има у раду при реализацији обавеза у Подружни-
ци. Такође је наговестила да нема ништа против да неко други преузме 
улогу председника Подружнице, уколико то сам жели. Оливера Ћурчић 
је нагласила као веома важан задатак формирање Подружнице у Врбасу 
и потребу формирања Подружнице у Сремском округу.

Зона Мркаљ је упознала скуп са иницијативом Данијеле Милићевић 
да се такмичење рецитатора премести у Друштво, али да је то немогуће из 
традиционалних и финансијских разлога.

Оливера Ћурчић је нагласила важност и огромну драгоценост се-
минара у организацији Друштва за српски језик и књижевност Србије. 
Посебно је захвалила на књигама које су као поклон Друштва добили сви 
учесници данашњег семинара – њих 74.

Говорило се и о богатој и значајној издавачкој делатности Друштва. 
У вези са пласманом издања Друштва, Бранка Максимовић је нагласила 
да би било пожељно и корисно да се чланови Подружнице у сарадњи са 
руководиоцима општинских Актива професора српског језика ангажују, 
како би се издања Друшва нашла у библиотекама свих основних и средњих 
школа. Тако би била доступнија и професорима и ученицима.

Професор Зона Мркаљ је нагласила да би било добро да се групне 
набавке књига, часописа и збирки тестова набављају благовремено и ор-
ганизовано у време зимског семинара (1, 2. и 3. фебруара), што умањује 
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трошкове слања поштом и даје могућност попуста и непосредног увида у 
издавачку делатност Друштва.

Оливера наглашава да је проблем што обавештења о активностима 
Друштва не стижу свима благовремено ако су послате имејлом на школу, 
јер неке школе обавештавају професоре о приспелом имејлу, а неке не.

Бранка Максимовић је предложила директну комуникацију са руко-
водиоцима Актива: потребно је да се прибаве њихови телефони и имејл 
адресе како би комуникација била успешнија.

Наташа Будимир је предложила да се размотри могућност још једног 
такмичења у оквиру Друштва (мултимедијалне природе). Акценат би 
био на живој речи, беседништву, где би хумане теме уз слике и музику 
стварала деца. Професор Зона Мркаљ је саопштила да Друштво може да 
пружи сваку врсту подршке сем материјалне и упутила је колегиницу да 
прати сајт Министарства просвете и Министарства културе и да покуша 
да се уклопи у неку од понуђених тема, па да им пошаље свој пројекат на 
акредитацију.

Jасмина Пивнички је напоменула да основне школе већ имају слично 
такмичење у Врујцима (Васкршњи сабор), а да то недостаје ученицима 
средњих школа.

Професор Зона Мркаљ је нагласила да у Министарству просвете 
ништа не иде по аутоматизму. За све је потребан посебан пројекат, 
извештај.

Професор Зона Мркаљ је подсетила да се ближи време за израду дру-
гог писменог задатка за средње школе и да би било лепо да се организује 
и такмичење за основне школе. То је био предлог за размишљање.

Састанак је протекао у креативној и радној атмосфери, на обострано 
задовољство. Завршен је у 12.45.

Записничар  
Верица Ракоњац-Павловић 
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СТРУЧНО И МЕТОДИЧКО УСАВРШАВАЊЕ 
НАСТАВНИКА СРПСКОГ 

ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Хроника 59  Републичког зимског семинара

Републички зимски семинар наставника српског језика и књижев-
ности, педесет девети по реду, одржан је од 8. до 10. фебруара 2018. на 
Филолошком факултету Универзитета у Београду у организацији Друштва 
за српски језик и књижевност Србије. На Семинару је ове године прису-
ствовало 1275 наставника и професора основних и средњих школа из целе 
Србије, и то у 48 група.

У оквиру програма семинара традиционално су додељене награде за 
најбољи школски часопис основних и средњих школа, награде за најбољи 
други писмени задатак, за литерарне и лингвистичке секције и за најбољу 
методичку припрему. Награде су помогли Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја, посебно Задужбина Доситеј Обрадовић за нај- 
успешнији писмени задатак, Вукова задужбина за линвистичке секције, За- 
дужбина Десанка Максимовић за литерарне секције, и Задужбина Милош 
Црњански за најбоље школске часописе.

Сва три дана одржавала су се пленарна излагања. Првог дана су 
полазници семинара имали прилике да чују излагања која су посвећена 
различитим изазовима у науци о језику, једнако колико и у књижевној 
теорији и историји. Проф. др Радoje Симић говорио је о развоју српског 
књижевног језика од Вука до данас, затим је проф. др Мило Ломпар изло-
жио своје тумачење дела Милоша Црњанског у контексту Првог светског 
рата, а проф. др Рајна Драгићевић је завршила овај сегмент пленарних 
предавања темом која је посвећена резултатима корпусне лингвистике 
у настави српског језика. Након плеарних предавања, почела је свечана 
додела диплома и награда добитницима. Пошто су награде подељене, о 
новим издањима Друштва за српски језик и књижевност Србије говорили 
су доц. др Милан Алексић и доц. др Ана Батас. Након културноуметнич-
ког програма, полазници семинара могли су присуствовати методичким 
радионицама намењеним побољшању квалитета наставе и стваралачком 
подстицању наставника. Оне су биле тако организване да је сваки на-
ставник могао присуствовати раду две секције. С обзиром на тематску 
разноврсност и многострукост становишта са ког се приступа конкрет-
ним садржајима у настави, овде наводимо оно што су аутори радионица 
представили наставницима: 
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1. Наташа Стојиљковић: Креативна драма у настави српског језика 
2. Марина Панић: Откључавамо књижевна дела уз помоћ ИКТ-а 
3. др Вукосава Живковић и Валентина Вукмировић Стефановић: 

Наставне и ваннаставнеактивности у тумачењу књижевног 
стваралаштва Иве Андрића у основној и средњој школи

4. Саша Чорболоковић и Биљана Никић: Пропорције у настави 
српског језика и књижевности

5. др Мирјана Стакић Савковић: Поезија у поетици Јована Ду-
чића

6. мср Весна Николић: Лингвокултурологија у настави српског 
језика и књижевности 

7. Ненад Крцић: Развијање стилских компетенција ученика на 
примеру новинске вести

8. Слободан Новокмет: Називи животиња у настави лексикологије 
српског језика 

9. Ивана Ковачевић: Прилагођавање наставе српског језика и књи-
жевности ученицима са дислексијом и дисграфијом

10. Силвана Новаковић: Електронска платформа Едмодо у настави 
српског језика и књижевности – забавна школа

11. др Оливера Радуловић: Тумачење Сеоба у контексту Књиге Про-
поведника 

12. мср Дина Томић Анић: Градивне именице у уџбеницима српског 
језика 

13. др Данијела Ковачевић Микић: Пројектна настава као стра-
тегија учења у оквиру предмета Српски језик и књижевност 

После завршених радионица, први пут у оквиру програма Републич-
ког семинара одржано је песничко вече под називом Квадрат песника. 
Песници, Бошко Сувајџић, Драган Бошковић, Малиша Станојевић и Саша 
Јефтић казивали су своје стихове из објављених књига и необјављених 
рукописа. Разговор са песницима водила је Александра Секулић.

Другог дана семинара (9. фебруар), низ пленарних предавања започет 
је предавањем које је одржао проф. др Милош Ковачевић под насловом 
Стилистика у настави српског језика. Пошто је завршио своје излагање, 
реч узима проф. др Јован Делић који је присутнима говорио о Прстено-
вима Иве Андрића, усмеривши своју пажњу на композицију Андрићевих 
романа. Након овог излагања, проф. др Бошко Сувајџић се присутнима 
обратио са темом Вуков Српски рјечник као отворена књига. О дигиталној 
хуманистици у настави српског језика и књижевности говориле су доц. 
др Драгана Грујић и доц. др Гордана Ђоковић.
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Овогодишњи гост Републичког семинара била је приповедач и ро-
мансијерка Љубица Арсић са којoм је, у Сали хероја, пред полазницима 
семинара, разговарао проф. др Михајло Пантић.

Када је реч о радионицама одржаним другог дана, оне су се бавиле 
следећим темама:

1. мср Данило Алексић: Схематски прикази у настави граматике, 
на примеру облика присвојних заменица 

2. др Лидија Неранџић Чанда: Српски језик као језик окружења 
– прилагођено раду са мигрантима 

3. др Светлана Миловановић: Конкретизација песме Итака Ј. 
Бродског у настави 

4. проф. др Симеон Маринковић: Обрада епске народне песме у 
основној школи 

5. др Јасмина Пивнички и др Јасмина Јокић: Фолклорни елементи 
у делима српских романтичара 

6. мср Валентина Илић: О неким правописним проблемима у на-
стави српског језика 

7. др Тања Ракић: Културноисторијски контекст хуманизма и 
ренесансе у настави књижевности

8. доц. др Валерија Јанићијевић: Разредна и предметна настава 
књижевности: континуитет или прекид 

9. Јелена Ангеловски: Метод екстензивног читања у настави 
српског језика у основној школи 

10. др Мина Ђурић: Милош Црњански и светска књижевност у 
настави 

11. др Сузана Јовановић: Мотивисање ученика за читање и тума-
чење књижевног дела у настави 

12. Биљана Миловановић Живак: Међупредметне компетенције 
кроз креативно писање 

На округлом столу посвећеном теми Нови програми наставе и учења 
у Републици Србији говорили Весна Недељковић (Министарство про-
свете, помоћник министра), Мр Златко Грушановић (директор Завода за 
унапређивање образовања и васпитања), Дејана Субић Милијић (Завод 
за унапређивање образовања и васпитања), Ката Симић Мишић и Ана 
Пејић (Завод за вредновање образовања и васпитања). Разговор је водила 
проф. др Зона Мркаљ.

Трећег дана (10. фебруар) Републичког семинара секцију пленарних 
предавања започела је проф др. Душанка Вујовић са темом Актуелни 
проблеми глаголског система српског језика – проблем префиксације. Пре-
давање је затим одржала проф др. Валентина Питулић говорећи о градњи 
моста и жртвеном обреду у роману На Дрини ћуприја Ива Андрића. Проф. 
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др Весна Ломпар је полазницима семинара представила тему Задаци који 
подразумевају „вербално резоновање” и њихова примена у настави. После 
тога, проф. др Михајло Пантић говорио је о српском роману у 2017. годи-
ни. Пошто су завршена пленарна предавања, о начину функсионисања и 
свим детаљима везаним за сајт Друштва, полазницима је говорио Милан 
Шиповац. Након завршне и поздравне речи, полазницима 59. Републичког 
семинара додељене су потврде о учешћу.

На Годишњој изборној скупштини за председника Друштва за српски 
језик и књижевност Србије изабрана је проф. др Зона Мркаљ, у другом 
мандату.

Ка савременој настави српског језика и књижевности II

У новембру и почетком децембра 2018. године Друштво је органи-
зовало четири семинара Кa савременој настави српског језика и књижев-
ности II.

У Пожаревцу, 3. новембра, предавачи су били проф. др Зона Мркаљ 
(Методологија израда задатака за различите типове тестирања), проф. 
др Вељко Брборић (Језичка култура у настави српског језика) и проф. др 
Славко Петаковић (Културолошки аспекти (не)читања).

Дана 17. новембра у Београду предавачи су били проф. др Мило 
Ломпар (Теме српских романтичара), проф. др Ана Батас (Детаљнија кла-
сификација гласова), проф. др Весна Ломпар (Проблеми у разграничавању 
непроменљивих врста речи), проф. др Славко Петаковић (Културолошки 
аспекти (не)читања).

Другог децембра су била одржана два семинара, један у Крушевцу, 
где су предавачи били проф. др Александар Милановић (Однос стан-
дардног и књижевног језика кроз историју), проф. др Михајло Пантић 
(Обрада дела Милоша Црњанског у средњој школи) и мср Милан Шипо-
вац (Савремене технологије у настави српског језика и књижевности), и 
један у Новом Саду, у коме су предавања држали проф. др Зона Мркаљ 
са темом Методологија израда задатака за различите типове тестирања, 
проф. др Славко Петаковић, који је говорио о Културолошким аспекти-
ма (не)читања, и проф. др Оливера Радуловић са темом Визија небеског 
Јерусалима у Бећковићевој поеми „Кад дођеш у било који град”.
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ДРУШТВО НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И 
КЊИЖЕВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

РЕПУБЛИЧКИ ПЕДАГОШКИ ЗАВОД

ПЕТИ РЕДОВНИ РЕПУБЛИЧКИ СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ 
СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Јахорина (хотел Бистрица), 29–30  септембар 2018  године

29. септембар 2018. 
10.30–11.30 Регистрација учесника и подјела котизацијског пакета 

наставницима 
12.00–12.15 Отварање Семинара, проф. др Ранко Поповић, пред-

сједник Друштва, др Предраг Дамјановић, директор Ре-
публичког педагошког завода, Министар или помоћник 
министра просвјете.

ПЛЕНАРНА ИЗЛАГАЊА

12.15–13.00 Југосфера и статус српске књижевности, проф др Мило 
Ломпар (Филолошки факултет Београд)

13.00–13.45 Форма значења и значење форме: проблем интерпре-
тације значења реченице и њених чланова, проф. др 
Миливој Алановић (Филозофски факултет Нови Сад) 

14.00 ручак

Рад у секцијама
16.00-17.00 и 17.00-18.00

1. Однос између лексичке селекције и значењског интегритета 
реченице, проф. др Миливој Алановић

2. Типичне ученичке грешке у морфологији и творби речи, проф. 
др Весна Ломпар

3. Природа новелистичког поступка у приповједачком дјелу 
Бранка Ћопића, доц. др Жељка Пржуљ (Источно Сарајево)

4. Обрада Андрићеве приповијетке „Прича о кмету Симану”, 
мр Андреја Марић (Бања Лука)

Напомена: Свака секција ће бити поновљена у истој сали са истим 
предавачем, тако да ће сваки наставник моћи да присуствује раду двије 
секције.

18.00 Редовна скупштина Друштва наставника српског је-
зика и књижевности 
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19.00 Вечера
30. септембар 2018. Страдање и затирање Срба у 20  в 

ПЛЕНАРНО ИЗЛАГАЊЕ

9.00-9.05 Приказ исјечка филма Мире Лолић Мочевић Душу нису 
убили

9.05 – 10.00 Страдање Срба кроз историју, црквени великодостој-
ник

10.00–12.00 Разговор о књигама: Затирање Срба у 20  вијеку, доц. 
др Драга Мастиловић (Источно Сарајево) и Српско 
пјесништво 20 в  с темом националног страдања, ан-
тологија, проф. др Ранко Поповић (Бања Лука). О књи-
гама поред аутора говоре: Бранко Летић, дописни члан 
АНУ, проф. др Милош Ковић (Београд), доц. др Владан 
Бартула (Источно Сарајево).

12.30 Затварање Семинара и подјела сертификата о уче- 
ствовању на Семинару 
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Најуспешнија методичка припрема за час српског језика или 
књижевности – награда „Проф  др Милија Николић”

МЕТОДИЧКА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС: 
Српски језик и књижевност

ПРЕПОРОД У ГЛАВИ 
(ХАРМОНИЈА УМЕТНОСТИ И НАУКЕ)

Наставник: др Весна Војводић Митровић

проф. др Ранко Поповић (Бања Лука). О књигама поред аутора говоре: Бранко Летић, дописни 

члан АНУ, проф. др Милош Ковић (Београд), доц. др Владан Бартула (Источно Сарајево). 

12.30  Затварање Семинара и подјела сертификата о учествовању на Семинару   

 

Најуспешније методичке припреме за час српског језика или књижевности – 
награда „Проф. др Милија Николић” 

 
МЕТОДИЧКА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС:  Српски језик и књижевност   

         
 
 
 
 

ПРЕПОРОД У ГЛАВИ 
(ХАРМОНИЈА УМЕТНОСТИ И НАУКЕ) 
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1  ПОДАЦИ О ЧАСУ 
Дефинисање часа:

предмет

Наставник

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

др Весна Војводић Митровић

ШКОЛА

СМЕРОВИ

РАЗРЕД 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА

ТИП ЧАСА:

ОБЛИК РАДА:

МЕСТО РАДА:

МЕТОД РАДА:

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ 
НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА:

ГЕОЛОШКА И ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА 
ШКОЛА ,,МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”, 

БЕОГРАД

Геолошки техничар, Техничар за заштиту 
животне средине, Метеоролошки техничар, 

Хидролошки техничар

ПРВИ

ЕПОХА РЕНЕСАНСЕ У ЕВРОПСКОЈ КУЛТУРИ

Обрада новог градива

Фронтални, групни, сараднички, индивидуални

Кабинет за информатику

Комбиноване методе: вербално-дијалошка, 
демонстративна, рад на тексту; израда 

практичног рада – писаног и графичког, 
учење путем открића, проблемска, 

интерактивна настава

Енглески језик, Историја, Рачунарство 
и информатика (Математика, Ликовна култура, 

Психологија)

1.2 Методика часа

Иновативна и узбудљива настава мора да обједини методичку теорију 
и праксу у заокружен систем утемељен на научном сазнању. За ученике, 
преплављене изазовима модерних технологија, интересантан и подсти-
цајан наставни процес може бити попут мозаика у којем се сусрећу нови 
концепт комуникације, креативност, разноврсне идеје, мисли и ставови 
засновани на властитом активизму. Зато би један од најзначајнијих за-
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датака методике било управо кретање у оквирима квалитета рецепције 
наставног садржаја, реакције ученика на нови комуникацијски концепт и 
подстицање младих људи на критичку упитаност и разматрање. 

Овако презентовани програмски садржаји добијају димензију дина-
мичности, јер нови методолошки приступи омогућавају стални развој и 
промене унутар структуре наставног програма, метода рада, улоге ученика 
и наставника у наставном процесу. Пресудан фактор новог методичког 
приступа тиче се књижевног сензибилитета савременог младог читаоца. 

Нови концепт комуникације укључује ученика не само као као на-
ставниковог саговорника који има свој став, који се максимално емоци-
онално ангажује, развијајући свој мисаони свет, већ и као самосталног 
истраживача или тимског играча у процесу освајања нових сазнања. 
Овакав методички приступ од наставника захтева широку књижевно 
– естетску културу, методичку инвентивност и познавање психологије, 
али и нових технологија. 

У свести младог човека, актуелизација или осавремењавање наставе 
– последња је линија одбране пред надолазећим обесмишљавањем трагања 
за знањем!

1.3 Увођење новине 
Сараднички / тимски рад

Нови приступ заснива се на претпоставци да појединац развија 
(изграђује) знање активним учешћем у когнитивном процесу. Ученици 
добијају прилику да трагају за решењима конкретних проблема у ситуа-
цијама попут животних, на разне начине, различитим техникама.

Конструктивни сараднички рад захтева посебне услове за учење у 
којима се ученици подстичу да међусобно сарађују и помажу једни дру-
гима. Припрема наставника обезбеђује ученицима читав низ инструме-
ната и извора информација за решење задатака, проблема и постизање 
циљева. 

Педагошке методе и технике учења (учење фокусирано на проблем 
или учење засновано на пројекту) могу се примењивати у учионицама у 
којима постоје компјутери. Адекватно комбиновање едукативних мате-
ријала (мотивациони филм / презентација, фише са прецизним упутстви-
ма и захтевима, играње улога, доступна литература, интернет линкови, 
персонални рачунар, штампач, пројектор, материјал за креирање зидних 
новина) покреће кооперативни когнитивни процес. 
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ТРАДИЦИОНАЛАН 
ПРИСТУП

ИНОВАТИВНИ,
САРАДНИЧКИ ПРИСТУП

НАСТАВНИК СТРУЧЊАК, ГОВОРНИК, 
СУДИЈА

КООРДИНАТОР, ОСЛОНАЦ, 
САРАДНИК, 
СТРУЧЊАК

УЧЕНИК ПАСИВНИ СЛУШАЛАЦ КОЈИ 
РЕПРОДУКУЈЕ

КРЕАТИВАН, 
АКТИВАН УЧЕСНИК 

И СТВАРАЛАЦ

САДРЖАЈ АПСТРАКТАН ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРАН, 
ИНТЕГРИСАН, АУТЕНТИЧАН

АМБИЈЕНТ 
ЗА КРЕАТИВНИ 

РАД

КРУПНИ КОРАЦИ, СЛАБА 
ИНТЕРАКЦИЈА; 

МНОШТВО ИНСТРУКЦИЈА,  
МАЛО ИЗВОРА 

ИНФОРМАЦИЈА

МАЛИ КОРАЦИ,
МНОШТВО ИНТЕРАКЦИЈЕ

ДИДАКТИКА

ТРАДИЦИОНАЛНИ 
ДИДАКТИЧКИ ТРОУГАО:
НАСТАВНИК – УЧЕНИК 

– ТЕМА

ДИДАКТИЧКИ ПОЛИГОН:
САРАДНИЦИ У ОКВИРУ 

ТИМА, ОДЕЉЕЊА, 
НАСТАВНИК, РАЗЛИЧИТИ 

МЕДИЈИ

1.4 Мотивација

Највиши степен духовних и етичких вредности може досегнути само 
свестрано образован појединац са однегованом критичком упитаношћу о 
свету у којем живи Зато је стварање узора младим људима међу универ-
залним духовима ренесансе – педагошки императив нашег доба.

Начин на који ми сагледавамо ову епоху – интегришући наизглед 
непомирљиве принципе (науку, уметност и културу свакодневног), за-
право је пројекција начина на који видимо садашњост и на који желимо 
будућност. Мисао о прошлости условљена је духовном климом у којој се 
јавља, али је такође и покретачка снага преобликовања стварности. 

Усмерени смо ка ослобађању креативних потенцијала ученика путем 
откривања епохе у којој је појединац постао покретач слободног ствара-
лачког односа према свету. Свету у којем су поделе на природне и дру- 
штвене науке сматране подједнако неутемељеним као и поделе на уметнике, 
научнике, мислиоце и визионаре. 
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1.5 Мотивацијски стандарди 

1 Охрабрити ученике говорећи им да могу да изврше своје задатке успешно и да 
треба да верују у себе  Ученици треба да добију охрабрење 

2 

Кључно је нагласити труд, а не менталне или интелектуалне способности  Настав-
ник на оваквом часу треба прецизно да објасни ученицима шта да раде и како 
да то ураде  Значајно је разјаснити очекивања у погледу стварања заједничког 
пројекта и минималне стандарде за задатке  Ученици треба да схвате вредност 
трагања за знањем 

3 

Усмеравањем ученика да се образују превасходно властитим напорима, а улогу 
наставника схвате као водича који их усмерава како и шта да истражују, појача-
ва се мотивација свих учесника процеса  Заједнички рад ће не само активирати 
различите врсте способности и вештина, већ и показати лепоту тимског рада и 
оснажити идеју заједништва одељења  

4 

Мотивација која је резултирала изузетним постигнућима треба да буде награђена  
Сви чланови тима који буде најуспешнији приликом евалуације свих учесника, на 
часу презентације новина, треба поред оцена да добију стимуланс у виду изложбе 
на нивоу школе или локалне заједнице 

2  Планирање часа

2.1 Циљеви часа

Сазнајни циљеви Васпитни циљеви Практични циљеви

Час:

ПРЕПОРОД 
У

ГЛАВИ

Надограђивање постојећих 
и стицање нових сазнања 
о епохи хуманизма и 
ренесансе у европској 
култури истраживањем 
области уметности, науке и 
свакодневног живота. 

Разбијање стереотипних 
представа о покретачком 
импулсу општег препорода. 
Ширење сазнајних видика 
и подстицај на оригинално 
гледиште. Интегрисање 
мноштва разнородних 
сазнања у јединствену, 
кохерентну представу о 
ренесансној ери.

Усвајање хуманистичког 
погледа на свет, идеала 
и вредности. Јачање 
ученикове личности и 
њене самореализације. 
Усвајање система 
вредности универзалног 
карактера, критичког 
односа према тим 
вредностима и 
способности да се оне 
развијају.

Развијање критичког 
начина размишљања, 
радозналости и жеље за 
подробнијим изучавањем 
разноврсних израза 
лепоте.

Неговање културе 
сарадништва и дијалога. 
Померање перспективе 
у сагледавању наизглед 
познатих и очигледних 
чињеница.

 Охрабрење и подстицање 
интелектуалних, креативних, 
моралних и радних потенцијала 
ученика развија спремност за 
критички однос према себи, 
окружењу и свету, отвореност 
за промене и сарадњу. Креирање 
зидних новина подразумева 
оспособљеност за коришћење 
стручне литературе и других извора 
сазнања.

Подстицање ученика да самостално 
или сараднички долазе до решења. 

Охрабрење креативног приступа 
решавању проблема комбиновањем 
аналитичког и синтетичког модела.

Развијање језичких изражајних 
способности и сензибилитета 
за науку. Провоцирање 
жеље за трагањем и сталним 
(само)образовањем.
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2.2 Методе и облици рада

НАСТАВНЕ 
МЕТОДЕ

ДЕМОНСТРАТИВНА,  ПРОБЛЕМСКА,  СТВАРАЊЕ ПИСАНОГ 
И ГРАФИЧКОГ РАДА, УЧЕЊЕ ПУТЕМ ОТКРИЋА,

 ВЕРБАЛНО-ДИЈАЛОШКА, ИНТЕРАКТИВНА НАСТАВА 

ОБЛИЦИ 
РАДА

ФРОНТАЛНИ

САРАДНИЧКИ / ТИМСКИ РАД

ИНДИВИДУАЛНИ

2.3 Усаглашеност са наставним планом и програмом

Обрада наставне теме Хуманизам и ренесанса предвиђена је настав-
ним планом и програмом за први разред средње школе.

О карактеристикама ренесансе ученици се упознају на часовима 
историје; на уводни час Епоха ренесансе у европској култури долазе са 
солидним предзнањем. Претраживање интернета подразумева знање 
енглеског језика и рачунарства. Креирање Леонардових новина изазива 
помак на образовном, васпитном и функционалном нивоу – ПРЕПОРОД 
У ГЛАВИ!

2.4 Услови за реализацију часа

Остварење (првог) часа (у оквиру предвиђене трилогије) Препород 
у глави подразумева рад у кабинету за информатику, због доступности 
рачунара, штампача и пројектора. Подразумева се да је ученицима до-
звољена употреба мобилних телефона и таблет уређаја током трагања за 
информацијама и новим сазнањима. 

Извори информација: 
1. M. Pantić, Poetika humanizma i renesanse, I–II, Beograd, 1963.
2. Frano Čale, Petrarka i petrarkizam, Zagreb, 1971.
3. ČOVEK RENESANSE (Priredio Euđenio Garin), Clio, 2005.
4. ISTORIJA PRIVATNOG ŽIVOTA I (Prevela sa francuskog Ljiljana 

Mirković; Priredili Filip Arijes i Žorž Dibi), Clio, Beograd, 2001.
5. Rečnik književnih termina, Beograd, 1992.
6. Smisao i ciljevi humanistički usmerenog vaspitanja i obrazovanja u 

savremenim uslovima, 
7. Branko Jovanović, Pedagoška stvarnost, br. 7–8, 2011.
8. Борислав Д. Станојловић, Основи педагошке дијагностике, 

Београд, 2012.
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9. Армстронг Томас, Паметнији си него што мислиш, Креативни 
центар, Београд, 2004.

10. Речник синонима (припредио Павле Ћосић), Београд, 2008.
11. Drinka Savić Guteša, Model višefrontalne nastave, Nastava i vaspitanje 

2001, vol. 50, br. 5, str. 501–513.
12. Brajović Saša, Renesansno sopstvo, Theoria, 2009, vol 52, br. 1.
13. Branko Jovanović, Smisao i ciljevi humanistički usmerenog vaspitanja 

i obrazovanja u savremenim uslovima, Pedagoška stvarnost, 2011, vol 
57, br. 7–8.

Препоручени линкови: 
	 http://www.ehow.com/about_5448785_characteristics-renaissance-

period.html#page=0
	 http://www.renaissanceconnection.org/
	 http://www.renaissance-spell.com/
	 http://www.learner.org/interactives/renaissance/middleages.html
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3.1 Уводни део часа

У уводном делу часа наставник покушава мотивационим филмом 
да активира општа знања ученика о периоду ренесансе, усвојена на часу 
историје. Динамична графика и узбудљива музичка подлога филма (Lux 
aeterna) буде напетост и изазивају жељену реакцију – радозналост и 
отвореност за нове углове посматрања ове епохе.

Креативни подстицај ученицима представља нови и неочекивани 
изазов:

ЗАМИСЛИТЕ СЕБЕ У РЕНЕСАНСНОМ СВЕТУ!

* Где бисте живели? 
* Како бисте се одевали?
* За какве спортисте бисте навијали? Која књижевна дела бисте 

читали? Чему бисте се дивили? 
* Какве људе бисте упознали? 
* У какву бисте школу ишли? 
* Шта бисте све морали да знате да радите?

Уместо очекиваног методичког модела у којем наставник предочава 
ученицима значајне научне, уметничке и културолошке чињенице, овога 
пута ученицима се нуди изазов: ОТКРИЈТЕ САМИ! ,,Сурфовање” по 
интернету, тако омиљена активност наших ученика, сада добија ново зна-
чење и вредност. Слобода у избору техничког средства (рачунар, таблет, 
мобилни телефон), као и усмеравање на интернет странице и садржаје 
које је наставник пажљиво одабрао – представља добитну комбинацију 
за креативан ученички рад. 

Додатно узбуђење представља свест да о многим аспектима епохе 
хуманизма и ренесансе у Европи нико не зна баш све, те постоји велика 
вероватноћа да сваки тим, али и појединац у њему буде заслужан за неко 
мало, али драгоцено откриће. 

Наставник треба да призна ученицима како је и његово знање о овој 
кутурној епохи такође ограничено и да са радозналошћу и занимањем 
прати њихове истраживачке напоре!

Припремљена ppt презентација прецизира начин израде пројекта 
целог одељења – креирање новог наставног средства – Леонардових новина. 
Наставник предочава могућност опредељења сваког ученика за један од 
четири тима који истражују: 

	 I УЗЛЕТ КЊИЖЕВНОСТИ, 
	 II СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У РЕНЕСАНСИ, 
	 III ИСТАКНУТЕ ПОЈЕДИНЦЕ – ХУМАНИСТИЧКЕ ГЕНИЈЕ, 
	 IV ПРОЦЕС НАСТАНКА И ПОКУШАЈ СТВАРАЊА КЊИЖЕВ-

НОУМЕТНИЧКОГ ДЕЛА – СОНЕТА.
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Ученици се опредељују и организују у тимове у оквиру којих пла-
нирају своје наредне кораке и координирају их са поступцима других 
чланова тима. 

3.2 Главни део часа

Главни део часа максимално активира когнитивне и креативве капа-
цитете ученика. Они користе доступну литературу коју је наставник донео 
на час и препоручене интернет странице за самосталан истраживачки 
рад. У сваком тренутку могу се обратити за помоћ наставнику или члану 
тима. Сваки ученик на основу прикупљеног материјала пише краћи приказ 
– извештај о сегменту ренесансне епохе који му је поверен или песнички 
текст (ово важи за трећи тим). Понашање ученика је динамично и повезује 
личне афинитете са потребама групе. 

3.3 Задаци за ученикe:

ТИМ 1 – ПРИХВАТИ УЗОРЕ ЧОВЕЧНОСТИ И ЕСТЕТИЧКЕ 
ИДЕАЛЕ!

Задатак: ДОЧАРАЈ УЗЛЕТ КЊИЖЕВНЕ УМЕТНОСТИ!

Гутенбергово откриће штампарске машине охрабрило је многе ре-
несансне писце да класични грчки и латински језик у литератури замене 
националним језиком. Ова значајна промена условила је повећање круга 
читалаца и убрзала проток ренесансних идеја.

Ученици који су се слободном вољом и у складу са властитим афи-
нитетима определили за рад у овом тиму треба да у оквиру доступне 
литературе и препоручених интернет страница истраже најзначајније 
новине, дела и изузетне ствараоце у области КЊИЖЕВНОСТИ. 

Акценат не треба ставити на квантитет информација, јер је циљ да 
ученици изабране представнике парадигматично прикажу краћим текстом 
(и илустрацијом).

Професор задаје истраживачка упутства и задатке на посебним кар-
тицама, на којима је конкретизовано и омеђено поље истраживања:

	 Дантеова Божанствена комедија као наговештај нове епохе,
	 Петраркин Канцонијер – слика новог поетског сензибилитета,
	 Бокачов Декамерон – рушење граница средњовековног морала,
	 Макијавелијев Владар – иронични приказ морала новог доба,
	Шекспирова драма Ромео и Ђулијета – универзална љубавна 

прича,
	 Сервантесов Дон Кихот – смешно-тужна слика судбине идеала.

Будући да у овом тренутку ученици још нису читали сва ренесансна 
књижевна дела предвиђена планом и програмом, смисао рада овог тима 
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састоји се у упознавању са основним обележјима дела трајних вредно-
сти. Овакав дајџест приказ требало би да побуди посебну мотивацију за 
читање предвиђених ренесансних дела. 

Литература (обезбеђује наставник у сарадњи са библиотекаром 
школе):

	 T. Popović, Rečnik književnih termina, Beograd, 2007.
	 V. Kostić, Stvaralaštvo Viljema Šekspira, Beograd, 1994.
	 Ljiljana Pavlović Samurović, Knjiga o Servantesu, Beograd, 2002.
	 M. Pantić, Poetika humanizma i renesanse, I–II, Beograd, 1963.
	 Frano Čale, Petrarka i petrarkizam, Zagreb, 1971.

Препоручени линкови:
	 http://www.istorijskabiblioteka.com/art:servantes
	 Outline of the Literature of the Renaissance 
 http://www.accd.edu/sac/english/bailey/renaissa.htm 
	The Guide to the Renaissance 
 http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/9983/

renaissance.html 
	 Dictionary of the History of Ideas: Renaissance Humanism 
 http://etext.lib.virginia.edu/cgi-local/DHI/dhi.cgi?id=dv4-19 
	 Renaissance Platonism 
 http://my.fit.edu/~rosiene/41502.htm 
	 Humanism: An Introduction 
 http://www.comp.dit.ie/dgordon/Lectures/Hum1/031203/

031203hum.htm 

ТИМ 2 – ОСЕТИ РЕНЕСАНСНИ ЖИВОТ У ПУНОЈ СНАЗИ!
Задатак: ПРИКАЖИТЕ УВЕРЉИВО СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ 

У ВРЕМЕ РАЗВИЈЕНЕ РЕНЕСАНСЕ!
Ренесанса је време изузетних напора великих људи да створе инова-

ције у уметности, науци, религији и књижевности. Многи ученици имају 
идеје о ренесанси из филмова или књига, али они не знају праве чињенице 
о овој епохи. Треба им помоћи да се ослободе предубеђења и фокусирају на 
чињенице. Права ренесанса је фасцинантна као и фикционална; пре него 
што пређемо на на поље науке, уметности, открића, књижевности, треба 
расветлити свакодневни живот у ери развијене ренесансе. Додељивање 
посебних пројеката у оквиру ренесансне теме омогућиће ученицима боље 
разумевање живота који је изнедрио значајне промене и напредак. 

Потребан материјал (обезбеђује наставник у сарадњи са библиоте-
каром школе): 

	 ČOVEK RENESANSE (Priredio Euđenio Garin), Clio, Beograd, 
2005.
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	 ISTORIJA PRIVATNOG ŽIVOTA I (Prevela sa francuskog Ljiljana 
Mirković; Priredili Filip Arijes i Žorž Dibi), Clio, 2001.

	 HUMANIZAM I RENESANSA, dr Miroslav Patić, Obod, Cetinje, 
1967.

	 рачунари, штампач

Препоручени линкови за интернет странице: 
	 http://www.renaissance-spell.com/Renaissance-Fashion.html
	 http://www.renaissance-spell.com/Renaissance-Food.html
	 http://www.renaissance-spell.com/Renaissance-Games.html
	 http://www.renaissance-spell.com/Renaissance-Entertainment.html
	 http://www.renaissanceconnection.org/more_everyday.php
	 http://www.learner.org/interactives/renaissance/middleages.html

Инструкције ученицима:
1. Замислите живот у време када је Колумбо открио Нови свет, 

Шекспир написао најлепше светске драме, а уметници попут Да 
Винчија, Микеланђела и Ботичелија створили своја ремек-дела! 
Ренесанса је време великих промена и еволуције широм Евро-
пе. Како ли је изгледао један обичан дан у животу ренесансног 
човека?

2. Сваки члан тима добија конкретно задужење, на пример: ИС-
ХРАНА, ОДЕВАЊЕ, КУЛТУРА СТАНОВАЊА, ХИГИЈЕНА, 
СПОРТ, ЗАНИМЉИВОСТИ. Решавање задатака и одговарање 
на питања подразумева комбиновање сазнања добијених из 
доступне литературе и са препоручених интернет страница. 
Прикупљање података са интернета активира ученичко знање 
енглеског језика. Значајно је напоменути да је избор материјала 
на енглеском језику вршен у складу са предвиђеним савладаним 
језичким нивоом у првом разреду средње школе.

 Ученик који би имао извесне потешкоће са разумевањем инфор-
мација може затражити помоћ од другова и, наравно, настав-
ника. Ако ученик не учи енглески језик, може користити само 
грађу из доступне литературе или пожелети да промени тим. О 
томе се договарамо у уводном делу часа.

3. Користећи доступну литературу и интернет странице, сваки 
члан тима треба да претражи појединачни сегмент свакодневног 
живота. Будите слободни у избору грађе; нека вас води ваше 
лично интересовање!

4. Своје извештаје допуните илустрацијама које ћете пронаћи на 
интернету. Покушајте да уверљиво дочарате сегмент свакоднев-
ног живота који сте изабрали.
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5. Са другим члановима тима сложите извештаје тако да чине 
логичну целину у рубрици у новинама. Именујте рубрику по 
властитом избору. Слободно користите називе рубрика у са-
временој штампи.

ТИМ 3 – ПРЕПОЗНАЈ И ОСЛОБОДИ РЕНЕСАНСНОГ ЧОВЕКА 
У СЕБИ!

Задатак: НАПИШИТЕ СОНЕТ ПО УГЛЕДУ НА ПЕТРАРКИН И 
ШЕКСПИРОВ СТИЛ!

Потребан материјал (обезбеђује наставник): 
	збирка Петраркиних сонета – Канцонијер
	збирка Шекспирових сонета – Сонети
	прибор за писање
	Речник синонима
	линкови за интернет странице.

Упознавање са структуром и егзистенцијалним искуством Петрарки-
них и Шекспирових сонета и покушај стварања по угледу на ове песнике 
омогућиће ученицима да поезију ренесансне епохе доживе ,,изнутра”. 
Упркос устаљеном мишљењу да је писање песама веома тешко, ученици 
ће се уверити да чврста сонетна структура и тематика блиска њиховим 
интересовањима може учинити стварање забавним.

Инструкције ученицима:
 Прочитајте означене Петраркине и Шекспирове сонете. Забеле-

жите своје утиске. Откријте сличности и разлике у песничким 
приступима истој теми. Упознајте се са основама италијанског 
и енглеског сонета.

	 Сонет је песничка композиција италијанског порекла која се 
састоји од 14 једанаестераца, распоређених у два катрена и 
два терцета. Катрени морају имати исту риму, а у терцетима 
је комбинација рима слободнија и зависи од укуса песника, с 
јединим условом: да имају барем једну заједничку риму. Класи-
чан распоред риме се обично приказује схемом АББА — АББА 
— ЦДЦ — ДЦД (или: ЦДЕ — ЦДЕ). Прва два катрена генерално 
представљају проблем који се у двема терцинама разрешава.

	 Поразговарајте са члановима тима о томе који сонети су 
оставили на вас снажан утисак. Немојте се плашити да тематски 
проширите оквире песме коју заједно треба да створите. Дого-
ворите се о главном проблему који ћете изнети у првом катрену. 
Слободно позајмите идеје од Петрарке и Шекспира. Користите 
и Речник синонима.
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	 Други катрен развија почетну идеју прве строфе. На пример, ако 
је у првом катрену кључни мотив спољашња лепота, у другом 
можете да развијете мотив унутрашње лепоте. Пратите схему 
риме.

	 У терцинама искажите смелу нову идеју. Не устручавајте се да 
укључите и мотиве анегдотског типа или квалитете особе којој 
је сонет испеван.

	 Будите спремни да одбаците неколико нацрта.
	 Прочитајте сонет наглас и поразговарајте о својим утисцима. 

Користите Речник синонима да бисте пронашли савршене риме. 
Дотерујте песму док не будете задовољни.

	 Нека вам подстицајни буду примери песама са готово идентич-
ном ритмичком, мотивском и тематском структуром!

William Shakespeare, LXVI.

Sit svega, tražim smirenje od smrti,
Zaslugu videć rođenu sirotom,
I bogatog što na se raskoš prti,
I čistu veru izdanu sramotom,

I zlatnu čast bez stida korišćenu,
I devičansku krepost oskvrnjenu,
I savršenost grubo narušenu,
I mlitavošću snagu poraženu,

I umetnost od vlasti ućutkanu,
I ludilo veštinu gdjeno kori,
I istinu ko glupost žigosanu

I sužnja Dobra gdje silnika dvori
Sit svega, sve bih to napustit htio 
Kad smrću ne bih ljubav ostavio 

Francesco Petrarca, CLXXXIX.

Pun zaborava brod mi morem pliva,
Izmeđ Haribde i Scile tumara
U burnoj noći; mesto kormilara
Drži sam Gospod, što mi dušman biva 

U svakom veslu zla misao počiva,
Koja ne strepi kad oluja hara;
Vlažan i stalan vetar jedro para,
Pun bola, nade i čeznuća živa 

Od kiše suza, magle preziranja
Mokri konopi već su malaksali,
Krivo pleteni od neveštih ruku 

Dva mila sveta tama mi zaklanja,
Razum i znanje potopili vali, 
Te gubim nadu da ću naći luku 

Препоручени линкови: 
	 http://hrcak.srce.hr/file/11177
	 http://biblioteka-bor.org.rs/2009/05/petrarka/
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ТИМ 4 – ОЖИВИ УНИВЕРЗАЛНИ ДУХ РЕНЕСАНСЕ!
Задатак: САГЛЕДАЈ РАСКОШ ХУМАНИСТИЧКОГ ГЕНИЈА!
Чланови овог тима имају задатак да се посвете одабраном хуманисти 

– универзалном, свестраном духу ренесансе. Захваљујући доступној ли-
тератури и интернет страницама чији линкови су означени ученицима, 
сваки члан тима креира извештај о личности чија су дела изменила свет. 
Захтев који подразумева да се ученик руководи властитим критеријумима 
за одабир из обимне грађе, подићи ће степен одговорности и самокритич-
ности код ученика. 

Наставник на унапред припремљеним картицама усмерава и 
упућује ученике на личности које су оствариле ренесансни идеал и по-
стале попут смртних богова. То су личности које су снагом имагинације 
и бриткошћу ума успеле да споје наизглед неспојиво и да се остваре као 
врхунски уметници, научници, мислиоци или све то заједно. То су људи 
који су видели даље у будућност и мислили у ширем контексту од својих 
савременика. 

	 Леонардо да Винчи – архитекта, проналазач, сликар, вајар, ин-
жењер;

	 Галилео Галилеј – астроном, физичар, математичар, филозоф; 
	 (Један од могућих путева за истраживање јесте аналитички при-

ступ Галилеовим достигнућима. Експериментишући у оквиру 
научних метода, Галилео је показао да се природни феномени 
могу научно објаснити увођењем нових принципа у науци 
– математици, физици и астрономији. Значајан као астроном и 
математичар, овај универзални дух ренесансе такође је утицао 
и на уметност. Његова астрономска открића оспоравају стару 
филозофију, а његови математички доприноси дају реалну пер-
спективу за уметнике. Ове иновације подстакле су и књижев-
нике да трагају за новим изразом.)

	 Микеланђело Буонароти – вајар, сликар, архитекта, песник.

Литература за ученике (обезбеђује наставник у сарадњи са библио-
текаром школе):

	 Opšta istorija umetnosti, Đina Piksel, Beograd, 1974.
	 Galileo Galilej, otac savremene nauke, Vojislav Gledić, Beograd, 2011.

Линкови за ученике:
	 http://www.leonardoda-vinci.org/
	 http://politikin-zabavnik.rs/pz/tekstovi/zagorela-sarma-leonarda-

da-vinci
	 http://mv.vatican.va/3_EN/pages/CSN/CSN_Main.html
	 http://galileo.rice.edu/index.html
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	 http://www.viva-fizika.org/galileo-galilej/
	 http://www.scribd.com/doc/30107093/Umetnost-renesanse 

3.4 Заједнички пројекат свих тимова – креирање новина 

Најважнији појединачни догађај у доба ренесансе, и један од најзна-
чајнијих у историји човечанства, био је Гутенбергов изум штампарске 
машине. Штампање је омогућило да идеје и књижевност ренесансе допру 
до најскривенијих кутака Европе и да се лако преносе са особе на особу 
и генерације на генерацију.

(Пре проналаска штампарије, писани материјали су били углавном 
стварани на грчком и латинском језику. Штампа подстиче напредак писме-
ности на националним језицима. То је имало велики утицај на технике 
писања у ренесанси. Писци су почели да се изражавају на дијалектима 
који су многи читаоци разумели.)

Ренесансне новине – ЛЕОНАРДОВЕ НОВИНЕ

Сваки тим добија свој сегмент рада у заједничкој редакцији у којој 
се стварају ренесансне новине. Наставник надгледа, сугерише, помаже и 
припрема штампање новина. 

Потребан материјал: рачунари, штампач у боји, табак белог папира 
А4 формата, четири хамер – папира (бледожуте боје, са текстуром), течни 
лепак, маказе, прибор за писање (оловке, бојице, фломастери, лењири), 
пројектор.

У завршном делу часа сваки тим доноси свој одштампан материјал 
и распоређује га на хамеру, смишљајући најбоље графичко и естетско 
решење. Рубрике могу бити именоване и на духовит начин или попут 
савремених рубрика у штампаним медијима. Сваки сегмент зидних но-
вина може и треба да садржи илустрације које чланови тима сматрају 
примереним садржају рубрика.

3.5 Завршни део часа

Завршни део часа подразумева израду новина коју прате упутства 
наставника о коначном циљу стварања новог наставног средства – Леонар-
дових новина, као и покретање дискусије у оквиру округлог стола на тему: 

ШТА САВРЕМЕНА КУЛТУРА ДУГУЈЕ РЕНЕСАНСИ? 

Ова активност предвиђена је за трећи, последњи час наставне трило-
гије, након часа математике, на којем ће Леонардове новине бити допуњене 
новим материјалом.



206

Тако се мозаички употпуњује ученичка перцепција једне епохе, чија 
је значајна карактеристика промена перспективе из које се сагледава 
свет. Управо тај помак треба да се оствари и у свести ученика. Померање 
граница дотадашњег искуственог доживљаја света има далекосежније ре-
перкусије него што је савладавање једне наставне теме. Неговање културе 
дијалога и оснаживање интелектуалних капацитета за одбрану властитих 
ставова аргументима, процена властитих и туђих ставова са критичком 
упитаношћу и уопште активирање критичког мишљења код ученика 
– најзначајније су вредности које се промовишу у овом делу часа.

Домаћи задатак за све ученике: Прочитати ЛЕОНАРДОВЕ НОВИНЕ 
до почетка наредног часа и припремити се за предстојећу дискусију на 
тему: ШТА САВРЕМЕНА КУЛТУРА ДУГУЈЕ РЕНЕСАНСИ?

Наставни материјали:
Мотивациони филм (линк дат у презентацији), наведена литература 

за ученике, рачунари, штампач, пројектор, интернет веза, хамер папири, 
табак белог папира формата А4, прибор за писање, лепак.

4  Праћење и вредновање постигнућа ученика

Права слика значаја и успешности овог часа може се стећи тек након 
последњег, трећег часа, када ће ученици, након читања свих текстова из Ле-
онардових новина и дискусије, показати јесу ли усвојили нову перспективу 
сагледавања наизглед већ познате материје. Тада ће се, такође, очитовати 
постојање и евентуалног когнитивног и функционалног помака код уче-
ника – спремност да увиде општу повезаност људског мишљења и делања 
и да процес учења прихвате као креативан, узбудљив и динамичан. 

Евалуациони упитник који ће ученици анонимно попунити до почет-
ка наредног часа треба да (пре)обликује наставников даљи рад и сарадњу 
са колегама који предају друге предмете.
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4.1 Евалуациони упитник за ученике:

ЕВАЛУАЦИОНИ УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ

Уопш
те се не слаж

ем

Делимично се не слаж
ем

Н
ити се слаж

ем, 
нити не слаж

ем

Делимично се слаж
ем

У потпуности се слаж
ем

1 Начин на који сам стекао знања је узбудљив 
и занимљив 

2 Потребно је много времена и труда да се
остваре задаци 

3 Самостално учење у оквиру тимског рада је 
интелектуално подстицајно 

4 Не бих волео да овако учим сваког дана 

5 Сагледао сам градиво из новог угла 

6 Треба уложити много труда да се уочи само 
једна нова идеја 

7 Елегантније је да градиво изложи настав-
ник 

8 Увидео сам неочекиване и скривене везе
између науке и уметности 

9 Осећам задовољство због свог удела у за-
једничком пројекту 

10 Не осећам се пријатно када треба пред дру-
гима да износим властите ставове 

11 Не схватам – чему све ово?

12 Много смо се ,,исцимали”, али – вредело је!
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4.2 Планирање даљих активности

Психолог школе након часова анализира и предочава податке настав-
ницима, усмеравајући даље њихов будући рад.

Леонардове новине изложене су у холу школе, не само као ново на-
ставно средство, већ и као предлог за гласање свих ученика школе о томе 
који сегмент новина им делује најквалитетније остварен.

4.3 Референце

1. M. Pantić, Poetika humanizma i renesanse, I–II, Beograd, 1963.
2. Frano Čale, Petrarka i petrarkizam, Zagreb, 1971.
3. ČOVEK RENESANSE (Priredio Euđenio Garin),
4. ISTORIJA PRIVATNOG ŽIVOTA I (Prevela sa francuskog Ljiljana 

Mirković; Priredili Filip Arijes i Žorž Dibi),
5. Rečnik književnih termina, Beograd, 1992.
6. Smisao i ciljevi humanistički usmerenog vaspitanja i obrazovanja u 

savremenim uslovima, 
7. Branko Jovanović, Pedagoška stvarnost, br. 7-8, 2011,
8. Борислав Д. Станојловић, Основи педагошке дијагностике, 

Београд, 2012.
9. Армстронг Томас, Паметнији си него што мислиш, Креативни 

центар, Београд, 2004.
10. Речник синонима (припредио Павле Ћосић), Београд, 2008.
11. Drinka Savić – Guteša, Model višefrontalne nastave, Nastava i vaspi-

tanje 2001, vol. 50, br. 5, str. 501–513 
12. Brajović Saša, Renesansno sopstvo, Theoria, 2009, vol 52, br. 1
13. Branko Jovanović, Smisao i ciljevi humanistički usmerenog vaspitanja 

i obrazovanja u savremenim uslovima, Pedagoška stvarnost, 2011, vol 
57, br. 7–8

Додатак: Наставни материјали за ученике
ТИМ 1 – ПРИХВАТИ УЗОРЕ ЧОВЕЧНОСТИ И ЕСТЕТИЧКЕ 

ИДЕАЛЕ!
Задатак: ДОЧАРАЈ УЗЛЕТ КЊИЖЕВНЕ УМЕТНОСТИ!
Гутенбергово откриће штампарске машине охрабрило је многе ре-

несансне писце да класични грчки и латински језик у литератури замене 
националним језиком. Ова значајна промена условила је повећање круга 
читалаца и убрзала проток ренесансних идеја.

Ученици који су се слободном вољом и у складу са властитим афи-
нитетима определили за рад у овом тиму треба да у оквиру доступне 
литературе и препоручених интернет страница истраже најзначајније 
новине, дела и изузетне ствараоце у области КЊИЖЕВНОСТИ. 
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Акценат не треба ставити на квантитет информација, јер је циљ да 
ученици изабране представнике парадигматично прикажу краћим текстом 
(и илустрацијом).

Професор задаје истраживачка упутства и задатке на посебним кар-
тицама, на којима је конкретизовано и омеђено поље истраживања:

	 Дантеова Божанствена комедија као наговештај нове епохе,
	 Петраркин Канцонијер – слика новог поетског сензибилитета,
	 Бокачов Декамерон – рушење граница средњовековног морала,
	 Макијавелијев Владар – иронични приказ морала новог доба,
	Шекспирова драма Ромео и Ђулијета – универзална љубавна 

прича,
	 Сервантесов Дон Кихот – смешно-тужна слика судбине идеала.

Будући да у овом тренутку ученици још нису читали ренесансна 
књижевна дела предвиђена планом и програмом, смисао рада овог тима 
састоји се у упознавању са основним обележјима дела трајних вредно-
сти. Овакав дајџест приказ требало би да побуди посебну мотивацију за 
читање предвиђених ренесансних дела. 

Литература:
	 T. Popović, Rečnik književnih termina, Beograd, 2007.
	 V. Kostić, Stvaralaštvo Viljema Šekspira, Beograd, 1994.
	 Ljiljana Pavlović Samurović, Knjiga o Servantesu, Beograd, 2002.
	 M. Pantić, Poetika humanizma i renesanse, I–II, Beograd, 1963.
	 Frano Čale, Petrarka i petrarkizam, Zagreb, 1971.

Линкови:
	 http://www.istorijskabiblioteka.com/art:servantes
 Outline of the Literature of the Renaissance 
 http://www.accd.edu/sac/english/bailey/renaissa.htm 
	The Guide to the Renaissance 
 http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/9983/

renaissance.html 
	 Dictionary of the History of Ideas: Renaissance Humanism 
 http://etext.lib.virginia.edu/cgi-local/DHI/dhi.cgi?id=dv4-19 
	 Renaissance Platonism 
 http://my.fit.edu/~rosiene/41502.htm 
	 Humanism: An Introduction 
 http://www.comp.dit.ie/dgordon/Lectures/Hum1/031203/

031203hum.htm 
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ТИМ 2 – ОСЕТИ РЕНЕСАНСНИ ЖИВОТ У ПУНОЈ СНАЗИ!
Задатак: ПРИКАЖИТЕ УВЕРЉИВО СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ 

У ВРЕМЕ РАЗВИЈЕНЕ РЕНЕСАНСЕ
Ренесанса је време изузетних напора великих људи да створе инова-

ције у уметности, науци, религији и књижевности. Многи ученици имају 
идеје о ренесанси из филмова или књига, али они не знају праве чињенице 
о овој епохи. Треба им помоћи да се ослободе предубеђења и фокусирају на 
чињенице. Права ренесанса је фасцинантна као и фикционална; пре него 
што пређемо на на поље науке, уметности, открића, књижевности, треба 
расветлити свакодневни живот у ери развијене ренесансе. Додељивање 
посебних пројеката у оквиру ренесансне теме омогућиће ученицима боље 
разумевање живота који је изнедрио значајне промене и напредак. 

Потребан материјал (прибавља наставник): 
	 ČOVEK RENESANSE (Priredio Euđenio Garin),
	 ISTORIJA PRIVATNOG ŽIVOTA I (Prevela sa francuskog Ljiljana 

Mirković; Priredili Filip Arijes i Žorž Dibi),
	 HUMANIZAM I RENESANSA, dr Miroslav Patić, Obod, Cetinje, 

1967.
	 рачунари, штампач,

Линкови за интернет странице: 
	 http://www.renaissance-spell.com/Renaissance-Fashion.html
	 http://www.renaissance-spell.com/Renaissance-Food.html
	 http://www.renaissance-spell.com/Renaissance-Games.html
	 http://www.renaissance-spell.com/Renaissance-Entertainment.html
	 http://www.renaissanceconnection.org/more_everyday.php
	 http://www.learner.org/interactives/renaissance/middleages.html

Инструкције ученицима:
1. Замислите живот у време када је Колумбо открио Нови свет, 

Шекспир написао најлепше светске драме, а уметници попут Да 
Винчија, Микеланђела и Ботичелија створили своје ремек-дела! 
Ренесанса је време великих промена и еволуције широм Евро-
пе. Како ли је изгледао један обичан дан у животу ренесансног 
човека?

2. Сваки члан тима добија конкретно задужење, на пример: ИС-
ХРАНА, ОДЕВАЊЕ, КУЛТУРА СТАНОВАЊА, ХИГИЈЕНА, 
СПОРТ, ЗАНИМЉИВОСТИ. Решавање задатака и одговарање 
на питања подразумева комбиновање сазнања добијених из 
доступне литературе и са препоручених интернет страница. 
Прикупљање података са интернета активира ученичко знање 
енглеског језика. Значајно је напоменути да је избор материјала 
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на енглеском језику вршен у складу са предвиђеним савладаним 
језичким нивоом у првом разреду средње школе. Ученик који 
би имао извесне потешкоће са разумевањем информација може 
затражити помоћ од другова и, наравно, наставника. Ако ученик 
не учи енглески језик, може користити само грађу из доступне 
литературе или пожелети да промени тим. О томе се договарамо 
у уводном делу часа.

3. Користећи доступну литературу и интернет странице, сваки 
члан тима треба да претражи појединачни сегмент свакодневног 
живота. Будите слободни у избору грађе; нека вас води ваше 
лично интересовање!

4. Своје извештаје допуните илустрацијама које ћете пронаћи на 
интернету. Покушајте да уверљиво дочарате сегмент свакоднев-
ног живота који сте изабрали.

5. Са другим члановима тима сложите извештаје тако да чине 
логичну целину у рубрици у новинама. Именујте рубрику по 
властитом избору. Слободно користите називе рубрика у сав-
ременој штампи.

ТИМ 3 – ПРЕПОЗНАЈ И ОСЛОБОДИ РЕНЕСАНСНОГ ЧОВЕКА 
У СЕБИ!

Задатак: НАПИШИТЕ СОНЕТ ПО УГЛЕДУ НА ПЕТРАРКИН И 
ШЕКСПИРОВ СТИЛ!

Потребан материјал: 
	збирка Петраркиних сонета – Канцонијер
	збирка Шекспирових сонета – Сонети
	прибор за писање
	Речник синонима
	линкови за интернет странице.

Упознавање са структуром и егзистенцијалним искуством Петрарки-
них и Шекспирових сонета и покушај стварања по угледу на ове песнике 
омогућиће ученицима да поезију ренесансне епохе доживе ,,изнутра”. 
Упркос устаљеном мишљењу да је писање песама веома тешко, ученици 
ће се уверити да чврста сонетна структура и тематика блиска њиховим 
интересовањима може учинити стварање забавним.

Инструкције ученицима:
1. Прочитајте означене Петраркине и Шекспирове сонете. Забеле-

жите своје утиске. Откријте сличности и разлике у песничким 
приступима истој теми.
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2. Упознајте се са основама италијанског и енглеског сонета. Сонет 
је песничка композиција италијанског порекла која се састоји 
од 14 једанаестераца, распоређених у два катрена и два терцета. 
Катрени морају имати исту риму, а у терцетима је комбинација 
рима слободнија и зависи од укуса песника, с јединим условом: 
да имају барем једну заједничку риму. Класичан распоред риме 
се обично приказује схемом АББА — АББА — ЦДЦ — ДЦД 
(или: ЦДЕ — ЦДЕ). Прва два катрена генерално представљају 
проблем који се у двема терцинама разрешава.

3. Поразговарајте са члановима тима о томе који сонети су 
оставили на вас снажан утисак. Немојте се плашити да тематски 
проширите оквире песме коју заједно треба да створите.

4. Договорите се о главном проблему који ћете изнети у првом 
катрену. Слободно позајмите идеје од Петрарке и Шекспира. 
Користите и Речник синонима.

5. Други катрен развија почетну идеју прве строфе. На пример, ако 
је у првом катрену кључни мотив спољашња лепота, у другом 
можете да развијете мотив унутрашње лепоте. Пратите схему 
риме.

6. У терцинама искажите смелу нову идеју. Не устручавајте се да 
укључите и мотиве анегдотског типа или квалитете особе којој 
је сонет испеван.

7. Будите спремни да одбаците неколико нацрта.
8. Прочитајте сонет наглас и поразговарајте о својим утисцима. 

Користите Речник синонима да бисте пронашли савршене риме. 
Дотерујте песму док не будете задовољни.

Нека вам подстицајни буду примери песама са готово идентичном 
ритмичком, мотивском и тематском структуром!
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William Shakespeare, LXVI.

Sit svega, tražim smirenje od smrti,
Zaslugu videć rođenu sirotom,
I bogatog što na se raskoš prti,
I čistu veru izdanu sramotom,

I zlatnu čast bez stida korišćenu,
I devičansku krepost oskvrnjenu,
I savršenost grubo narušenu,
I mlitavošću snagu poraženu,

I umetnost od vlasti ućutkanu,
I ludilo veštinu gdjeno kori,
I istinu ko glupost žigosanu
 
I sužnja Dobra gdje silnika dvori
Sit svega, sve bih to napustit htio 
Kad smrću ne bih ljubav ostavio 

Francesco Petrarca, CLXXXIX.

Pun zaborava brod mi morem pliva,
Izmeđ Haribde i Scile tumara
U burnoj noći; mesto kormilara
Drži sam Gospod, što mi dušman biva 

U svakom veslu zla misao počiva,
Koja ne strepi kad oluja hara;
Vlažan i stalan vetar jedro para,
Pun bola, nade i čeznuća živa 

Od kiše suza, magle preziranja
Mokri konopi već su malaksali,
Krivo pleteni od neveštih ruku 

Dva mila sveta tama mi zaklanja,
Razum i znanje potopili vali, 
Te gubim nadu da ću naći luku 

Линкови:
	 http://hrcak.srce.hr/file/11177
	 http://biblioteka-bor.org.rs/2009/05/petrarka/

ТИМ 4 – ОЖИВИ УНИВЕРЗАЛНИ ДУХ РЕНЕСАНСЕ!
Задатак: САГЛЕДАЈ РАСКОШ ХУМАНИСТИЧКОГ ГЕНИЈА!
Чланови овог тима имају задатак да се посвете одабраном хуманисти 

– универзалном, свестраном духу ренесансе. Захваљујући доступној ли-
тератури и интернет страницама чији линкови су означени ученицима, 
сваки члан тима креира извештај о личности чија су дела изменила свет. 
Захтев који подразумева да се ученик руководи властитим критеријумима 
за одабир из обимне грађе, подићи ће степен одговорности и самокритич-
ности код ученика. 

Наставник на унапред припремљеним картицама усмерава и упућује 
ученике на личности које су оствариле ренесансни идеал и постале попут 
смртних богова. То су личности које су снагом имагинације и бриткошћу 
ума успеле да споје наизглед неспојиво и да се остваре као врхунски умет-
ници, научници, мислиоци или све то заједно. То су људи који су видели 
даље у будућност и мислили у ширем контексту од својих савременика. 

	 Леонардо да Винчи – архитекта, проналазач, сликар, вајар, ин-
жењер;

	 Галилео Галилеј – астроном, физичар, математичар, филозоф; 
(Један од могућих путева за истраживање јесте аналитички при-
ступ Галилеовим достигнућима. (Експериментишући у оквиру 
научних метода, Галилео је показао да се природни феномени 
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могу научно објаснити увођењем нових принципа у науци 
– математици, физици и астрономији. Значајан као астроном и 
математичар, овај универзални дух ренесансе такође је утицао 
и на уметност. Његова астрономска открића оспоравају стару 
филозофију, а његови математички доприноси дају реалну пер-
спективу за уметнике. Ове иновације подстакле су и књижев-
нике да трагају за новим изразом.)

	 Микеланђело Буонароти – вајар, сликар, архитекта, песник.

Литература за ученике:
	 Opšta istorija umetnosti, Đina Piksel, Beograd, 1974.
	 Galileo Galilej, otac savremene nauke, Vojislav Gledić, Beograd, 2011.

Линкови за ученике:
	 http://www.leonardoda-vinci.org/
	 http://politikin-zabavnik.rs/pz/tekstovi/zagorela-sarma-leonarda-

da-vinci
	 http://mv.vatican.va/3_EN/pages/CSN/CSN_Main.html
	 http://galileo.rice.edu/index.html
	 http://www.viva-fizika.org/galileo-galilej/
	 http://www.scribd.com/doc/30107093/Umetnost-renesanse 

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ СВИХ ТИМОВА – 
КРЕИРАЊЕ НОВИНА

Најважнији појединачни догађај у доба ренесансе, и један од најзна-
чајнијих у историји човечанства, био је Гутенбергов изум штампарске 
машине. Штампање је омогућило да идеје и књижевност ренесансе допру 
до најскривенијих кутака Европе и да се лако преносе са особе на особу 
и генерације на генерацију.

(Пре проналаска штампарије, писани материјали су били углавном 
стварани на грчком и латинском језику. Штампа подстиче напредак писме-
ности на националним језицима. То је имало велики утицај на технике 
писања у ренесанси. Писци су почели да се изражавају на дијалектима 
који су многи читаоци разумели.)

Ренесансне новине – ЛЕОНАРДОВЕ НОВОСТИ

Сваки тим добија свој сегмент рада у заједничкој редакцији у којој 
се стварају ренесансне новине. Наставник надгледа, сугерише, помаже и 
припрема штампање новина. 
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Потребан материјал:
	рачунари, штампач у боји
	табак белог папира А4 формата,
	Четири хамер – папира (бледожуте боје, са текстуром), течни 

лепак, маказе,
	прибор за писање (оловке, бојице, фломастери, лењири).

На крају часа сваки тим доноси свој одштампан материјал и распо-
ређује га на хамеру, смишљајући најбоље графичко и естетско решење. 
Рубрике могу бити именоване и на духовит начин или попут савремених 
рубрика у штампаним медијима. Сваки сегмент зидних новина може и 
треба да садржи илустрације које чланови тима сматрају примереним 
садржају рубрика.

ЈАСМИНА Р  СТАНКОВИЋ 
 ОШ „Ћирило и Методије”, Београд

СВЕТСКИ ДАН ПОЕЗИЈЕ И СРПСКА КЊИЖЕВНА ТРАДИЦИЈА 
(извођење тематске наставе) 

 
Награђена припрема првом наградом 

„Проф. др Милија Николић”

Први час

Наставна јединица: Светски дан поезије у српској књижевној традицији
Врста часа: тематски час
Разред: 7/3
Датум одржавања часа: 21. 3. 2016. године
Образовни циљеви: Упознавање ученика са традицијом прославе 

Светског дана поезије. Подсећање ученика на биографске податке песника: 
Десанке Максимовић, Душана Радовића, Мирослава Антића, Ђуре Јакшића 
и Јована Јовановића Змаја. Проширити знања о доприносу наших традицио-
налних песника развоју песничке уметности у садашњости и прошлости.

Васпитни циљеви: Подстицати мотивацију за учење и интелектуални 
рад. Побудити љубав према ауторској лирској поезији. Развијати способ-
ност дијалога, размене мишљења као пута до знања, формирања ставова 
и уверења. Тумачењем живота и стваралаштва лирских песника из разли-
читих књижевних епоха јачати свест о значају прослављања Светског дана 
поезије и јачати самоувереност ђака да износе властите ставове у групи, 
али и да прихвате и усвоје вредности националне културне, историјске и 
књижевне традиције. Навођење да схвате важност и нужност сазнавања и 
истраживања који утичу на формирање позитивних духовних и моралних 
вредности. Мотивисање ученика за читање ауторске лирике.
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Функционални циљеви: Подстицати истраживачки и стваралачки 
дух ученика. Утицати да ученици постигну самосталност у изношењу 
ставова и запажања. Развијати код ученика такмичарски дух и жељу за 
сазнањем, критичност и објективност, као и способности процене и само-
процене. Неговати љубав ученика према читању дела домаћих аутора.

Наставне методе: рад на тексту, дијалог, монолошка, аналитичко-
синтетичка метода.

Наставна средства: Интерактивна табла, Powerpoint презентације, 
пано, књиге поезије, анкетнилист.

Облици рада: групни, фронтални, индивидуални.
Мотивација: Активности које превазилазе оквире класичног часа 

по правилу су ученицима занимљивије, те су они више мотивисани за 
активно учешће на часу. Томе доприноси и такмичарска атмосфера међу 
групама.

Недељу дана пре часа најављујем ученицима да ће бити одржан те-
матски час посвећен Светском дану поезије. Формирам пет група од по 
пет ученика. Свака група добија задатак да се што боље припреми за овај 
час, да припреми Powerpoint презентације песника (по избору ученика) 
из српске књижевности, чија смо дела раније радили.

Истраживачки задаци су истоветни за све групе:
1. Прикупите литературу о животу и раду песника (школска биб-

лиотека, интернет).
2. Издвојте битне податке из живота и рада песника, који су пот-

ребни за презентацију.
3. Одредите два члана групе који ће радити технички део посла 

(прављење ПП презентације). Наставник ће погледати презен-
тације два дана пре часа и пренети групама сугестије за израду 
евентуално побољшане верзије.

4. Одредите два члана групе који ће радити презентације за пано у 
холу школе. Материјал за пано прикупљају сви чланови групе.

5. Ишчитајте збирку песама песника своје групе и изаберите једну 
песму, коју ће представник групе казивати.

6. Припремите образложење за свој избор.
7. Издвајајте битне мотиве у стваралаштву одабраног песника.
8. Размислите о томе шта је најчешћа инспирација песника за 

стварање песме?

Уводни део часа: (5 минута)
Активност ученика: Ученици су већ подељени у групе.
Наставник мотивише ученике за рад говорењем записа Душка Радо-

вића о поезији: „Добра песма мора бити наслоњена на неко искуство или 
на доживљај. Добра песма је оно о чему пева и још нешто што се може 
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повезати са њеним садржајем... Добра песма је племените песничке грађе, 
развијеног језика, богатог речника, неочекиваних призора и слика, изне-
нађујућих спојева... Добра песма мора бити паметна. Она мора рећи чита-
оцима оно што нису знали ни умели да кажу онако како то песма уме”.

Потом, наставник упознаје ученике са традицијом обележавања Дана 
поезије у свету и код нас: Светски дан поезије (енг. Wоrld Poetry Day), УНЕ-
СКО је прогласио 21. марта 1999. године са циљем промовисања читања, 
писања, објављивања и проучавања поезије широм света. На проглашењу 
празника речено је да „треба одавати признање и подстицај националним, 
регионалним и интернационалним поетским покретима”.

Према подацима Националног комитета за прославу Дана поезије1, 
Светски дан поезије славио се још од 1505. године, у нешто измењеном 
облику. Празник је слављен до званичног проглашења у октобру или 
новембру. Ова традиција обележавања се одржала до данас у многим 
земљама.

Наставник обавештава да ће ученици овог одељења представити 
стваралаштво националних песника: Десанке Максимовић, Душана Ра-
довића, Мирослава Антића, Ђуре Јакшића и Јована Јовановића Змаја и 
показати нам снагу поезије и то чему поезија служи, поштујући циљеве 
који су успостављени на проглашењу Светског дана поезије.

Главни део часа: (35 минута)
Главни део часа чини садржај који ће бити обрађен путем већ при-

премљених презентација у договору са наставником и мини-пројеката, 
као резултат групног рада ученика. Сви ученици су обухваћени овом 
активношћу (пет група). Презентације трају 5 до 7 минута, а обављаће се 
у оквиру реализације теме кроз упознавање са животом и радом одабра-
ног песника, читањем и рецитовањем песама, као и занимљивостима и 
анегдотама из живота презентованог писца. 

Наставник позива групу ученика који су припремили приказ живота 
и рада једне од најплодотворнијих песникиња двадесетог века Десанке 
Максимовић. Ученици ће је прво представити Powerpoint презентацијом 
у којој су обрађени најбитнији биографски подаци o песникињи, а затим 
ће бити представљена текстом и сликама на паноу. Посебно ће издвојити 
родољубиве, дескриптивне и љубавне мотиве њене поезије. Потом ће 
представник групе рецитовати песму „Стрепња” и образложити разлоге 
који су га мотивисали да ову песму рецитује.

Наставник се захваљује групи која је представила живот и стварала-
штво Десанке Максимовић и позива групу ученика која је имала задатак да 

1 Смештен на Флориди
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представи живот и стваралаштво Душана Радовића, савременика Десанке 
Максимовић.

Ученици ће Душана Радовића представити текстом и сликама на 
паноу. Потом ће Powerpoint презентацијом приказати и истаћи његову 
маштовитост и спонтаност којом плени дечију читалачку публику. Посеб-
но ће обратити пажњу на афоризме Душка Радовића, којима је годинама 
будио Београђане, уносећи у сивило свакодневице искру мудрости. 

Пошто се ученици први пут срећу са термином афоризам, наставник 
ће им објаснити да је афоризам термин који се користи за описивање 
принципа исказаних сажето у неколико речи или опште истине исказане 
кратком реченицом, језгровите, мисаоне, духовите и актуелне. Пред-
ставља један од најкраћих уметничких жанрова. У српској књижевности 
афоризам се поистовећивао са пословицама, односно мудрим изрекама. 
Појављује се у нашој књижевности тек шездесетих година 20. века, најпре 
као новинарски жанр. Најзначајнији утицај на развитак афоризма имао је 
Влада Булатовић Виб, а његову афирмацију потпомогли су Душан Радовић 
и Милован Витезовић.

Познати афоризми Душка Радовића:
* Тешко је бити дете и бити добар.
* Родитељи, туците своју децу чим видите да личе на вас.
* Ако решите све проблеме своје деце, она неће имати других про-

блема сем вас.
* Имати пријатеље, то значи пристати на то да има лепших, 

бољих и паметнијих од вас. Ко то не може да прихвати, нема 
пријатеља. 

Након прочитаних афоризама, представник групе ће рецитовати 
песму „Плави зец”.

Наставник се захваљује групи и позива групу ученика да представи 
стваралаштво Мирослава Антића, савременика претходна два ствараоца.

Група ће започети излагање читањем Антићеве аутобиографије:

„Рођен сам 1932. године у северном Банату, у селу Мокрину, 
где сам ишао и у основну школу. У гимназију сам ишао у 
Кикинди и Панчеву, а студирао у Београду. Живим у Но-
вом Саду. То је чиста моја биографија. У ствари, ја свима 
кажем да праву биографију, онакву какву бих желео, још 
немам, и поред толико књига које сам написао, слика које 
сам излагао, филмова које сам снимио, драмских текстова, 
репортажа у новинама...

Сваког јутра пожелим да почнем једну одличну биографију, која би 
послужила, ако никоме другом, бар ђацима у школи, јер они, нажалост, мо-
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рају да уче и живот писца. Ја бих био најгори ђак, јер ни свој живот нисам 
научио. А радио сам свашта. Био зидарски помоћник, физички радник у 
пивари, кубикаш на пристаништу, морнар, позоришни редитељ, бавио се 
водоводом и канализацијом, радио компресорима, обрађивао дрво, умем 
да направим кров, глумио у једном луткарском позоришту, чак и правио 
лутке, водио телевизијске емисије, био конферансије...

Имам и неке награде и признања. Две „Невенове”. Једну за животно 
дело у поезији за децу. Горанову награду. Награду Стеријиног позоришта. 
Златну арену за филмски сценарио. Награду ослобођења Војводине. Сед-
мојулску награду Србије. Носилац сам ордена заслуга за народ. Неко би 
од свега тога могао да напише безброј страница. Рецимо: уређивао лист 
„Ритам” или уређивао Змајев „Невен”.

Највише бих волео да сами измислите моју биографију. Онда ћу има-
ти много разних живота и бити најживљи међу живима. Остало што није 
за најаву писца, него за шапутање, рекао сам у песми „Ин мемориам”. И у 
свим осталим својим песмама”.

Након читања Антићеве аутобиографије ученици ће Мирослава 
Мику Антића представити текстом и сликама на паноу, као и Powerpoint 
презентацијом. Група је имала задатак да уз познате љубавне мотиве 
посебно истакне и његове мотиве о одрастању и мотив разумевања мла-
дих у периоду сазревања. Након прочитаних песама, представник групе 
рецитује песму „Жеђ”.

Највише бих волео да сами измислите моју биографију. Онда ћу имати много разних

живота  и  бити  најживљи  међу  живима.  Остало  што  није  за  најаву  писца,  него  за

шапутање, рекао сам у песми „Ин мемориам”. И у свим осталим својим песмама”.

Након  читања  Антићеве  аутобиографије  ученици  ће  Мирослава  Мику  Антића

представити  текстом и сликама на  паноу,  као  и  Powerpoint  презентацијом.  Група  је

имала  задатак  да  уз  познате  љубавне  мотиве  посебно  истакне  и  његове  мотиве  о

одрастању и мотив разумевања младих у периоду сазревања. Након прочитаних песама,

представник групе рецитује песму „Жеђ”.

Наставник се захваљује групи која је представила писца чије је лирско стваралаштво

обележило 20. век и позива групу ученика да представе песника романтизма и сликара,

чије је стваралаштво обележило 19. век.

Ученици  ће  представити  песника  Ђуру  Јакшића  текстом  и  сликама,  као  и  ПП

презентацијом. Издвојиће љубавне и родољубиве мотиве, а потребно је истаћи и његов

сликарски таленат који се протеже и на дескриптивну поезију. Пре рецитовања песме

ученици ће нас упознати са анегдотом о Мили, великој љубави Ђуре Јакшића, и тако

мотивисати друге ученике за пажљиво слушање изражајног рецитовања песме „Мила”.

Наставник  најављује  да  ће  пета  група  представити  писца  који  је  изузетно  ценио

стваралаштво Ђуре Јакшића, писца који је поред Ђуре обележио епоху романтизма,

лекара и песника Јована Јовановића Змаја.

Група ће истаћи везу која је постојала између Ђуре Јакшића и Јована Јовановића Змаја.

Јован  Јовановић  Змај  биће  представљен  текстом  и  сликом  на  паноу,  са  посебним

освртом  на  мотиве  родољубља и  љубави  у  његовој  поезији.  Ова  група  ће  посебно

истаћи његове песме за децу уз које одрастају генерације већ два века. Представници

групе ће рецитовати песме „Стара бака” (поезија за децу) и „Кажи ми кажи” (љубавна

поезија).

Наставник се захваљује ученицима за уложен труд и заједно са ученицима закључује да

снага песма није само у томе што је надживела свог ствараоца. „Песма блажи, песма

снажи...”.

Заршни део часа (5 минута): Наставник најављује ученицима да ће на следећем часу

посебно  бити  речи  о  поезији  једног  од  највећих  традиционалних  песника  наше

књижевности Јована Јовановића Змаја, као прилог проширењу и продубљивању свега

исказаног поводом Светског дана поезије.  Након тога,  сваки ученик добија анкетни

лист  и  анонимно  одговара  на  постављена  питања.  Одговори  служе  наставнику  за

унапређење наставе.

(прилог број 2: анкетни лист)

Највише бих волео да сами измислите моју биографију. Онда ћу имати много разних

живота  и  бити  најживљи  међу  живима.  Остало  што  није  за  најаву  писца,  него  за

шапутање, рекао сам у песми „Ин мемориам”. И у свим осталим својим песмама”.

Након  читања  Антићеве  аутобиографије  ученици  ће  Мирослава  Мику  Антића

представити  текстом и сликама на  паноу,  као  и  Powerpoint  презентацијом.  Група  је

имала  задатак  да  уз  познате  љубавне  мотиве  посебно  истакне  и  његове  мотиве  о

одрастању и мотив разумевања младих у периоду сазревања. Након прочитаних песама,

представник групе рецитује песму „Жеђ”.

Наставник се захваљује групи која је представила писца чије је лирско стваралаштво

обележило 20. век и позива групу ученика да представе песника романтизма и сликара,

чије је стваралаштво обележило 19. век.

Ученици  ће  представити  песника  Ђуру  Јакшића  текстом  и  сликама,  као  и  ПП

презентацијом. Издвојиће љубавне и родољубиве мотиве, а потребно је истаћи и његов

сликарски таленат који се протеже и на дескриптивну поезију. Пре рецитовања песме

ученици ће нас упознати са анегдотом о Мили, великој љубави Ђуре Јакшића, и тако

мотивисати друге ученике за пажљиво слушање изражајног рецитовања песме „Мила”.

Наставник  најављује  да  ће  пета  група  представити  писца  који  је  изузетно  ценио

стваралаштво Ђуре Јакшића, писца који је поред Ђуре обележио епоху романтизма,

лекара и песника Јована Јовановића Змаја.

Група ће истаћи везу која је постојала између Ђуре Јакшића и Јована Јовановића Змаја.

Јован  Јовановић  Змај  биће  представљен  текстом  и  сликом  на  паноу,  са  посебним

освртом  на  мотиве  родољубља и  љубави  у  његовој  поезији.  Ова  група  ће  посебно

истаћи његове песме за децу уз које одрастају генерације већ два века. Представници

групе ће рецитовати песме „Стара бака” (поезија за децу) и „Кажи ми кажи” (љубавна

поезија).

Наставник се захваљује ученицима за уложен труд и заједно са ученицима закључује да

снага песма није само у томе што је надживела свог ствараоца. „Песма блажи, песма

снажи...”.

Заршни део часа (5 минута): Наставник најављује ученицима да ће на следећем часу

посебно  бити  речи  о  поезији  једног  од  највећих  традиционалних  песника  наше

књижевности Јована Јовановића Змаја, као прилог проширењу и продубљивању свега

исказаног поводом Светског дана поезије.  Након тога,  сваки ученик добија анкетни

лист  и  анонимно  одговара  на  постављена  питања.  Одговори  служе  наставнику  за

унапређење наставе.

(прилог број 2: анкетни лист)
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Наставник се захваљује групи која је представила писца чије је лир-
ско стваралаштво обележило 20. век и позива групу ученика да представе 
песника романтизма и сликара, чије је стваралаштво обележило 19. век.

Ученици ће представити песника Ђуру Јакшића текстом и сликама, 
као и ПП презентацијом. Издвојиће љубавне и родољубиве мотиве, а 
потребно је истаћи и његов сликарски таленат који се протеже и на де-
скриптивну поезију. Пре рецитовања песме ученици ће нас упознати са 
анегдотом о Мили, великој љубави Ђуре Јакшића, и тако мотивисати друге 
ученике за пажљиво слушање изражајног рецитовања песме „Мила”.

Наставник најављује да ће пета група представити писца који је 
изузетно ценио стваралаштво Ђуре Јакшића, писца који је поред Ђуре 
обележио епоху романтизма, лекара и песника Јована Јовановића Змаја.

Група ће истаћи везу која је постојала између Ђуре Јакшића и Јована 
Јовановића Змаја. Јован Јовановић Змај биће представљен текстом и сликом 
на паноу, са посебним освртом на мотиве родољубља и љубави у његовој 
поезији. Ова група ће посебно истаћи његове песме за децу уз које одрастају 
генерације већ два века. Представници групе ће рецитовати песме „Стара 
бака” (поезија за децу) и „Кажи ми, кажи” (љубавна поезија).

Наставник се захваљује ученицима за уложен труд и заједно са уче-
ницима закључује да снага песма није само у томе што је надживела свог 
ствараоца. „Песма блажи, песма снажи...”.

Заршни део часа (5 минута): Наставник најављује ученицима да ће 
на следећем часу посебно бити речи о поезији једног од највећих тра-
диционалних песника наше књижевности Јована Јовановића Змаја, као 
прилог проширењу и продубљивању свега исказаног поводом Светског 
дана поезије. Након тога, сваки ученик добија анкетни лист и анонимно 
одговара на постављена питања. Одговори служе наставнику за уна-
пређење наставе.

(прилог број 2: анкетни лист)

Други час

Наставна јединица: Јован Јовановић Змај: XLVII Ђулић
Врста часа: обрада новог градива и вежбање
Разред: 6/3
Датум одржавања часа: 20. 3. 2015. године
Образовни циљеви часа: Ученици ће бити упознати са животом и 

радом Јована Јовановића Змаја. Ученици ће сазнати у којим је све књи-
жевним врстама (љубавна поезија, сатирична и политичка, поезија за 
децу) Змај стварао. Упознати ученике са XLVII песмом из збирке Ђулићи. 
Открити и образложити најважније слојеве песме: тематско-мотивски 
слој (песма, љубав, нежност, лепота), композиција (кратка лирска песма), 
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стилска и језичка средства (апострофа, метафора, понављање). Указати 
ученицима на особености лирске песме (асоцијативно низање мотива, 
емоционалност, рима, стих). Уочити уметнички квалитет песме и естетски 
доживљај.

Васпитни циљеви часа: Уочити атмосферу настанка поезије и њеног 
значаја за људски живот. Посредством песме објашњавати ученицима 
значај осећања љубави, склада и лепоте света који се претаче у поезију. 
Утицати на ученике да уоче универзалне поруке из стихова - љубав, ис-
крена осећања, духовна лепота и њихове важности за људски живот.

Фунционални циљеви часа: Оспособити ученике да самостално 
тумаче лирско књижевно дело, у њему уживају и препознају његове вред-
ности. Ученици ће моћи да сами трагају за стилским средствима, врстом 
стиха и риме. Неговати ученичке склоности ка естетским вредностима 
књижевног дела. Пробудити интересовање код ученика за самостално 
лирско стваралаштво. Наводити ученике да заволе поезију и препусте се 
магијској моћи њених стихова. 

Облик рада: фронтални, индивидуални.
Наставне методе: текст метода, аналитичко-синтетичка, монолошка, 

дијалошка, метода запажања и показивања, стваралачка метода.
Наставна средства: књига песама, табла, фломастери, свеске. 
Литература за ученике: текст песме.

Уводни део часа(око 10 минута)
У уводном делу часа, пре најаве наставне јединице, поновићемо 

главне податке из Змајеве биографије коју смо на претходном часу чули у 
истраживачком извештају групе и презентацији.

Ко је био Јован Јовановић Змај? Чиме се он све бавио? У 
којим књижевним врстама је оставио своја најбоља оства-
рења? Ком књижевном правцу припада? Набројте основне 
особине романтизма.

Јован Јовановић Змај (1833–1904) рођен је у Новом Саду. Прво је 
студирао права, а затим уписује медицину коју и завршава. Неколико 
година потом ради као лекар. Тада почиње његова породична трагедија. 
За само десетак година умрло му је петоро деце и жена. Змај је био нај-
плоднији песник српског романтизма (око три хиљаде песама). Поред 
љубавне поезије, писао је и политичку, сатиричну поезију као и поезију 
за децу. Бавио се уредништвом неколико значајних часописа и листова: 
Јавор, Змај, Жижа, Стармали, Невен, као и преводилачким радом (поезија 
Љермонтова, Гетеа, Петефија). Змај спада у мали број књижевника који су 
за живота били признати и слављени у свом народу. Умро је у Сремској Ка-
меници где се налази и његов музеј. Његово стваралаштво припада епохи 
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романтизма. Романтизам је правац у уметности који се ослања на народну 
књижевност, емоционалност, пејзаж који осликава стање душе лирског 
субјекта, светски бол, уздизање слободне стваралачке личности...

Ученике ћу мотивисати за рад разговором о Змајевој Песми о песми, 
коју смо обрадили у петом разреду.

Прошле школске године анализирали смо и рецитовали 
Песму о песми Јована Јовановића Змаја. Који мотиви се 
налазе у средишту песме? Како лирски субјект доживљава 
песму? 

Очекујем да ће се ученици сетити да је у Песми о песми Змај кази-
вао стиховима о песми као изразу искрених осећања, песми као утехи и 
подстицају да се превазиђу тешке животне ситуације (песма блажи, песма 
снажи), али и песми као о пратиоцу животних радости. Лирски субјект 
посебно истиче њену чистоту, племенитост, истинитост и искреност 
осећања. Посебно упозорава да песма не сме бити само игра стихова, већ 
да својом лепотом и снагом речи осваја људска срца.

Најављујем песму: Песмо моја, закити се цветом (XLVII Ђулић)
Локализација песме: Песме у збирци Ђулићи (1864) нису насловљене, 

већ су само римским бројевима обележене. Ову књигу Змај је посветио 
својој жени Ружи Личанин, а већина песама је настала у време познанства, 
вереништва и првих година брака. И својим насловом збирка упућује на 
Ружу (ђул је турцизам који значи ружа). 

Главни део часа (око 30 минута)
Први део траје 15-ак минута и представља аналитичко-синтетичко 

тумачење лирске песме.
Након уводног дела, главни део часа започиње наставниковим изра-

жајним читањем песме, коју ће ученици добити фотокопирану на папиру 
(3. прилог). Позивам ученике да још једном тихо прочитају песму и раз-
мисле о осећањима која она буди.

Какав утисак ова песма изазива у вама? Каква атмосфера 
је опевана у песми? Која је стилска фигура употребљена у 
првом стиху (Песмо моја, закити се цветом)? Какво је њено 
значење? Како лирски субјект приказује своју песму? Како 
она изгледа? На која наша чула делује?

Претпостављам да ће ученици препознати песму коју пева Здравко 
Чолић. Змајева поезија је једноставног израза и очекујем да ће ученицима 
бити веома блиска.

Песма почиње апострофом (стилска фигура којом се песник об-
раћа појавама и стварима ван круга људи), чиме се указује на блискост 
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и припадност ствараоца и његове песме. Понављање апострофе у оста-
лим стиховима појачава осећај блискости. Апострофом песник указује 
на основни мотив – песму. У истом стиху се јавља и мотив цвета, који 
делује на наше чуло вида. Персонификованим глаголом у императиву 
– закити се, ствара се слика песме као најлепшег изданка лепоте природе. 
Способност њене лепоте је да пробуди у нама осећај лепоте и хармоније 
са светом око себе. 

Већ у следећем стиху лирски субјект позива песму да замирише 
светом, делујући на чуло мириса  Истовремено наводи и разлог настанка 
песме, јер још сва срца охладнела нису. Тако указује и на чуло додира, 
указујући на топлину душе која је способна да прими лепоту и снагу коју 
песма буди. Поступак у уметности којим се делује на различита чула зове 
се синестезија и о њој ће бити више речи када будемо радили песму Јована 
Дучића „Подне”. 

Какву способност има лепота песме? Шта значи да је песма 
чедо миља, да јој је љубав мајка и дадиља? Који стилски 
поступак је видљив у овим стиховима? Како сте разумели 
стих: разумеће што не умеш каз’ти?

Лепота песме се шири као леп мирис. Лирски субјект песму до-
живљава као своје дете које је плод љубави и мајчинске бриге. Настала из 
топлине мајчинске нежности (миља), песма жели да пева о свему ономе 
што представља сласт у животу, тако укључује и чуло укуса и делује на 
сва наша осећања. Да би описао снагу своје песме, лирски субјект користи 
метафору и персонификацију.

Песма има значења која нису експлицитно исказана и која се подра-
зумевају. Оно што није речено у лирској песми носи снагу осећања лир-
ског субјекта и буди посебну способност маште читалаца. Свет који нас 
окружује, увек у себи скрива примамљиве дражи и буди у нама животне 
радости, а лепота света се може открити и изазвати на сваком кораку.

Кога лирски субјект поздравља песмом на полету и зашто? 
Чиме се постиже мелодичност стиха? У ком стиху и строфи 
је испевана ова песма? Обратити пажњу на риму.

Песник поздравља све на овом свету. Мотиви славуја и голуба имају 
симболично значење. Они представљају лепоту слободе и моћи да се 
песмом и летом превазилазе границе и шире видици којима је човек че-
сто спутан. Отварају људску душу за уживање у лепом и непоновљивом 
осећају песничке уметности.

Мелодичност у песми се постиже стиховима у три стофе катрена, 
испеваним у лирском десетерцу са цезуром после четвртог слога (4+6). 
Рима је парна и даје динамику и ведрину лирској песми. 



224

Други део главног тока часа траје 15-ак минута и почиње слушањем 
ове песме, коју је компоновао Корнелије Ковач, а у извођењу Здравка 
Чолића. Позивам ученике да подстакнути песмом коју смо обрадили, 
покушају сами да створе стихове и напишу песму о песми. Индивидуал-
ни рад на стиховима траје 10-ак минута. Оним ученицима који то желе 
наставник омогућава да ликовно представе мотиве из песме. Наставник 
надгледа писање, дајући сугестије ученицима да игра речима и рима морају 
бити у функцији онога што стиховима желимо да саопштимо. Напомињем 
ученицима да ће најлепши стихови бити објављени у школском листу 
„Ћирилац”.

Око пет минута траје читање стихова ученика који то желе. На-
ставник и ученици указују на добра решења, као и она која би ваљало 
побољшати. 

Завршни део часа (око 5 минута)
У завршном делу часа заједно са ученицима ћу извршити синтетички 

осврт на обележавање Дана поезије, процену рада група и индивидуалног 
ангажовања ученика. Час завршавам речима владике Николаја Велими-
ровића: „Сви говоримо: „Лаж је малотрајна, а истина је вечна”. Зашто 
поезија дуже живи од прозе, ако не зато што је она ближа истини, ближа 
животу? И тако, ако ставиш свој живот у стихове, бићеш ближи истини, 
ближи животу”.

Домаћи задатак: Ученици ће добити задатак да доврше своје стихове 
започете на овом часу.

ИЗГЛЕД ТАБЛЕ
Песмо моја, закити се цветом (XLVII Ђулић)
Јован Јовановић Змај (1833– 1904)  
– Збирка песама Ђулићи (1864);
– песме нису насловљене, већ римским бројевима обележене;
– основни мотив – песма;
– мотиви у песми – цвет, свет, срце, разумевање, чедо, љубав, мајка, 

дадиља, славуј, голуб;
– стилска средства – апострофа, персонификација, метафора, 

асонанца, симбол;
– синестезија;
– стихови у три строфе катрена у лирском десетерцу са парном 

римом. 
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Прилози: 

Прилог број 1: 

Анкетни лист:
1. Да ли вам се допао овај час?

А) да
Б) не
В) не знам

2. Објасните зашто:
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Шта је на овом часу било другачије у односу на претходне часове?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Шта сте ново научили на овом часу?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Мислите ли да се градиво лакше усваја путем групног рада и ПП 
презентација?

   ДА   НЕ
Образложите свој одговор.
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Прилог број 2:

Јован Јовановић Змај: XLVII Ђулић 
(Песмо моја, закити се цветом)

Песмо моја, закити се цветом, 
песмо моја, замириши светом; 
још сва срца охладнела нису, – 
познаће те, песмо, по мирису!

Познаће те да си чедо миља, 
да ти љубав мајка и дадиља. 
Да си рада певати о сласти, 

разумеће што не умеш каз’ти.

Песмо моја, већ си на полету, 
поздрави ми све на овом свету, 
поздрави ми славље и голубе, 
и сва срца што се силно љубе.
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Прилог број 3: Остварена корелација са другим предметима
Наредних неколико часова других наставних предмета истога дана 

било је посвећено тематској настави поводом Светског дана поезије. У 
даљем тексту представљамо кратак извод из одржаних часова:

Час ликовне културе одржала је наставница ликовне културе Ана 
Ризманоски у библиотеци.

Уводни део часа:
Надовезује се на претходни час српског језика. Ученици остају по-

дељени у исте групе, пет група, с тим што им је дата опција да бирају да 
ли хоће да раде индивидуално или у пару са неким.

Прва група: изабрани песник је била Десанка Максимовић, а песма 
„Стрепња”. Наставник је са групом кроз дијалог дошао до идеја како пред-
ставити осећање као што је стрепња... кроз боје, симболе који би дочарали 
атмосферу песме.

Друга група: изабрани песник је Ђура Јакшић, а песма је „Сунце”. На-
ставник је кроз разговор са ученицима дошао до идеја како осликати ову 
песничку слику, шта значи сунце као симбол, за шта се везује у песми....

Трећа група: изабрани песник је Јован Јовановић Змај, а песма је 
„Стара бака”. Са ученицима је вођен дијалог о томе ко су наше баке, шта 
бака представља за нас, како ми видимо наше баке или како их се сећамо, 
како представити портрет баке....

Четврта група: изабрани песник је Мирослав Антић, а песма „Жеђ”. 
Са ученицима је вођен дијалог о песми, шта је то уствари жеђ.... у разго-
вору смо дошли до идеје да би се могао урадити портрет песника, те је ова 
група уместо песничке слике радила портрет песника, техника оловка.

Пета група: изабрани песник је Душан Радовић, а песма је „Плави 
зец”. Са ученицима је вођен дијалог како су они доживели песму, како то 
изгледа плави зец...

Главни део часа: 
Свака група је започела са радом и реализацијом. Већина ученика 

је радила индивидуално. Ученици су користили темпере, воштане боје, 
колаж папир и оловку.

Наставник је пратио рад и даље кроз разговор подстицао ученике да 
своје асоцијације претачу у различите боје и симболе, да буду маштовити 
и креативни, визуелно се изражавају...

Завршни део часа:
Са ученицима је урађена естетска анализа завршених радова. Радови 

су касније изложени у холу школе.
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Час енглеског језика одржала је проф.енглеског језика Биљана Дедић 
у библиотеци:

На овом часу ученици су: вежбали правилан редослед речи на нивоу 
синтаксе, вежбали читање и разумевање текста, извршили проверу усвојеног 
знања са овог и претходних часова у виду квиза, вежбали слушање текста.

У уводном делу часа ученицама су подељени папири са задатком да 
сложе реченице по редоследу и да потом погоде која је личност у питању.

Након тога ученици су погледали презентацију на интерактивној 
табли о писцима које су изабрали, при чему су ученици једне групе наиз-
менично читали по једну реченицу о писцу за који су добили задатак. Сама 
презенација је садржала и преводе песама на страном језику и ученици су 
могли паралелно да прате текст на енглеском и српском језику.

Пошто су се ученици претходно на часовима српског језика и ликовне 
културе упознали са писцима, свакој групи је подељен по један примерак 
теста и ученици су га решавали заједно у групи.

Као додатна активност на крају часа ученици су имали прилику да 
sе упознају са кратком биографијом и да послушају песму „Она хода по 
красоти” Лорда Џорџа Бајрона (She walks in Beaty), извор линк https://www.
youtube.com/watch?v=I_zCOJOgd4U) и приликом слушања попуњавали су 
празнине у тексту, а након тога су имали прилику и да прочитају превод 
ове познате песме.

Час физике, одржала је проф. физике Селма Поповић у библиотеци.
Тема: „Тесла - песник међу научницима”
Обрада теме почиње тако што ученици добијају упуства од наставни-

ка пре часа. Ученици су подељени у пет група. Задатак сваке групе ја да се 
детаљније бави неким сегментима живота и рада Николе Тесле.

Уводни део часа: Наставник упознаје ученике да ће на овом часу бити 
испричана прича и испевана песма о једном скромном, племенитом човеку 
који је посветио живот напретку људског рода и стекао светску славу.

Главни део часа је обрађен кроз презентације које су припремиле 
групе. Сви ученици су били обухваћени овом активношћу (пет група). 
Презентације су трајале пет до десет минута, наставник је имао улогу 
кординатора и сарадника.

– Прва група је представила Теслину биографију, од безбрижног 
детињства у Смиљану до пута и живота у обећаној земљи Аме-
рици. Истакли су његову радозналост и довитљивост коју је 
показивао још као дете, као и Теслино порекло на које је он био 
јако поносан.

– Друга група је представила најзначајније Теслине радове. Након 
упознавања са Теслиним изумима, ученици су закључили да су 
његови проналасци ушли у сваку кућу, без његових изума зау-
ставиле би се електране, машине у фабрикама...
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– Трећа група је испричала занимљивости из Теслиног живота и 
показала да је као човек био необичан, несвакидашњи, једин-
ствен. Истакли су да је био одличан зналац језика, имао оргиналан 
књижевни стил, волео је књижевност, нарочито поезију и да је 
знао напамет десетине хиљада стихова на свим језицима којима 
се служио. Волео је народне песме и желео да сачува чистоту и 
лепоту свог језика. Преводио је Змајеве песме.

– Четврта група је представила Теслу као филозофа и мислиоца 
тако што су припремили Теслине мисли.

Завршни део часа је посвећен Теслиној посети Београду. Пета група 
је представила како је изгледао дочек једине Теслине посете Београду и 
прочитала песму коју је у Теслину част написао Јован Јовановић Змај.

Час музичке културе одржала је проф. музичке културе Биљана Ма-
товић у кабинету за музичку културу. Час је посвећен српским песницима 
у оквиру теме Светски дан поезије у српској књижевној традицији 

У уводном делу часа музичке културе, ученици су обновили већ об-
рађену песму из нотног текста „Ал је леп овај свет”, коју је С. Ст. Мокрањац 
компоновао на стихове нашег песника Ј. Ј. Змаја. 

Главни део часа обухвата:
– Обраду песме из нотног текста „Коњски реп” Константина Ба-

бића, компоноване на стихове Мирослава Антића.
– Певање песама по слуху на стихове Десанке Максимовић „Уз-

буна у шуми” и „Ближи се ближи лето”.
– Кроз разговор са ученицима на тему Светског дана поезије у 

српској књижевној традицији, закључено је да су многи песници 
били инспирација композиторима за компоновање музике на 
њихове стихове.

У завршном делу часа ученици су поновили „Пролећну песму” са 
којом су се упознали у млађим разредима, а која је компонована на стихове 
Јована Јовановића Змаја.

Час француског језика одржала је проф. француског језика Сенка 
Јоксимовић Мања у кабинету за француски језик.

На часу француског језика ученици су обрађивали песму великог 
француског песника, Жака Превера DEJEUNER DU MATIN

Разлог за избор ове песме лежи пре свега у томе што је написана у 
прошлом времену, које су ученици шестог разреда почели да уче. Песма 
је једноставна, динамична и веома погодна за наставну употребу.

Циљ часа је учење текста песме кроз активности:
Ученици су најпре слушали песму, затим су је слушали уз наглашену 

гестикулацију и пантомиму наставника, са циљем да закључе и разумеју 
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радње које се смењују, понављали хорски и појединачно, откривали и 
подвлачили прошло време у тексту песме, записивали инфинитиве тих 
глагола, записивали непознате речи и редослед радњи. Одгонетали су 
којој имитацији одговара који стих. Одговарали су на питања наставника 
са измењеним субјектом. Тражили су стихове који се римују. Тражили су 
начин да прилагоде духу српског језика превод стихова „Sans me parler/ 
Sans me regarder” и тако се сусрели са тешкоћама у превођењу и препева-
вању поезије. Подељени у пет група, имали су задатак да сложе стихове 
целе песме, које су говорили њихови другови. Ученици су били ангажо-
вани кроз активности на самом часу. Само су два ученика имала задатак 
да науче по половину песме, како би је говорили, док њихови другови 
слажу стихове.

Наставница је одштампала текст песме, написала кратку биографију 
аутора песме, припремила материјал за групни рад, испланирала, надгле-
дала и усмеравала одвијање активности у току часа.

Компетенције које се на оваквом часу развијају :
Језичка компетенција, која подразумева слушање, читање и говор на 

француском језику.
Социјална компетенција – рад у групи и уважавање туђе идеје, разме-

на мишљења, прихватање туђег решења, заједничко савлађивање нејасноћа 
и тешкоћа и радост збогдобро обављеног посла.

Учење како се учи – слушање стихова, понављање, разумевање, па-
жљиво слушање туђих одговора, закључивање, изражавање сопствене 
идеје, корекција својих и туђих грешака.

У завршном делу часа ученици су поновили „Пролећну песму” са којом су се упознали

у млађим разредима, а која је компонована на стихове Јована Јовановића Змаја.

Час француског језика одржала је проф.француског језика Сенка Јоксимовић Мања у

кабинету за француски језик.

На часу француског језика ученици су обрађивали песму великог француског песника,

Жака Превера DEJEUNER DU MATIN

Разлог за избор ове песме лежи пре свега у томе што је написана у прошлом времену,

које  су ученици шестог  разреда  почели да  уче.  Песма  је  једноставна,  динамична и

веома погодна за наставну употребу.

Циљ часа  је учење текста песме кроз активности:

Ученици су најпре слушали песму, затим су је слушали уз наглашену гестикулацију  и

пантомиму  наставника,  са  циљем  да  закључе  и  разумеју  радње  које  се  смењују,

понављали хорски и  појединачно,   откривали и подвлачили прошло време у  тексту

песме,  записивали  инфинитиве  тих  глагола,  записивали  непознате  речи  и  редослед

радњи. Одгонетали су којој имитацији одговара који стих. Одговарали су на питања

наставника са измењеним субјектом. Тражили су стихове који се римују. Тражили су

начин  да  прилагоде  духу  српског  језика  превод  стихова  „Sans  me  parler/  Sans  me

regarder”  и  тако  се  сусрели  са  тешкоћама  у  превођењу  и  препевавању  поезије.

Подељени у пет група, имали су задатак да сложе стихове целе песме, које су говорили

њихови другови. Ученици су били ангажовани кроз активности на самом часу. Само су

два  ученика  имала  задатак  да  науче  по  половину  песме,  како  би  је  говорили,  док

њихови другови слажу стихове.

Наставница  је  одштампала текст  песме,  написала кратку биографију аутора песме,

припремила материјал за групни рад, испланирала, надгледала  и усмеравала одвијање

активности у току часа.

Компетенције  које се на оваквом часу развијају :

Језичка  компетенција,  која  подразумева  слушање,  читање  и  говор  на  француском

језику.

Социјална компетенција –  рад у  групи и  уважавање туђе идеје,  размена мишљења,

прихватање  туђег  решења,  заједничко  савлађивање  нејасноћа  и  тешкоћа  и  радост

збогдобро обављеног посла.

Учење како  се  учи-   слушање стихова,  понављање,  разумевање,  пажљиво  слушање

туђих одговора, закључивање, изражавање сопствене идеје, корекција својих и туђих

грешака.
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Истог дана у непарној смени на свим часовима српског језика одр-
жани су тематски часови посвећени Светском дану поезије, на којима су 
ученици представљали своје омиљене песме и песнике. Те часове одржале 
су професорке српског језика: Гордана Трајковић (6-3, 6-1 и 8-3), Љиља 
Станковић (7-1, 5-1, 7-5 и 5-3) и Јасмина Станковић (7-3 и 8-1).

Литература: 
	 Змај, Јован Јовановић. Песме, Матица српска, Београд, 1975. 

године.
	 Мркаљ, Зона. Наставна теорија и пракса 2. Београд: Klett, 

2009.
	 Николић, Милија. Методика наставе српске књижевности и 

језика. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2001. 
године.

	 Николић, Милија. „Утицај наставе књижевности на стваралачке 
способности ученика.” Школски час српског језика и књижевно-
сти, бр. 1 (2002): стр. 29–33.

	 Речник књижевних термина. Београд: Нолит, 1985.
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ПРИЗНАЊА НАЈУСПЕШНИЈИМ 
НАСТАВНИЦИМА НА РЕПУБЛИЧКИМ 

ТАКМИЧЕЊИМА ДРУШТВА

Признања најбољим наставницима

На седници Друштва за српски језик и књижевност Србије одржа-
ној 17. 11. 2018. године договорено је да се покрене пројекат „Признања 
најбољим наставницима”. Циљ овог пројекта је да се награђени настав-
ници у оквиру такмичења Друштва за српски језик и књижевност Србије 
мотивишу за даљи и будући рад са својим ученицима и унапреде своју 
образовно-васпитну праксу. 

Друштво je организатор и реализатор 7 такмичења: 
1. Такмичење из српског језика и језичке културе 
 (Друштво за српски језик и књижевност Србије, Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја, Вукова задужбина) 
2. Такмичење из књижевности „Књижевна олимпијада”
 (Друштво за српски језик и књижевност Србије, Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја, Карловачка гимназија)
3. Такмичење ученика из књижевности (најбољи писмени задатак)
 (Друштво за српски језик и књижевност Србије, Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја, Задужбина „Доситеј 
Обрадовић”) 

4. Такмичење литерарних секција основних и средњих школа
 (Друштво за српски језик и књижевност Србије, Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја, Задужбина „Десанка 
Максимовић”) 

5. Такмичење лингвистичких секција основних и средњих школа
 (Друштво за српски језик и књижевност Србије, Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја, Вукова задужбина) 
6. Такмичење за најбоље основношколске и средњошколске ли-

стове и часописе
 (Друштво за српски језик и књижевност Србије, Задужбина 

Милоша Црњанског) 
7. Такмичење из Методике наставе српског језика и књижевности 

наставника основних и средњих школа
 (Друштво за српски језик и књижевност Србије)

Друштво (Друштво за српски језик и књижевност Србије) је одлу-
чило да истражи и обједини резултате награђених наставника и додели 
признања најбољим наставницима на Републичком зимском семинару.
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За 60. Републички зимски семинар одлучено је да се обраде подаци са 
два највећа такмичења: Такмичење из српског језика и језичке културе и 
Такмичење из књижевности „Књижевна олимпијада”; и то са последњих 
шест година од школске 2012/13. до 2017/18. године, из разлога зато што 
такмичење из књижевности траје већ шест година. За наредне семинаре 
планира се истраживање и обрада осталих такмичења.

После обраде података са ова два такмичења утврђено је да је 1145 на-
ставника добило захвалницу за освојено прво, друго или треће место које 
је ученик тог наставника освојио на републичком такмичењу. Друштво је 
донело одлуку да се признања уруче најбољима од најбољих, и то: 

1. наставницима основних школа који имају 3 и више награда на 
једном такмичењу (укупан број признања: 45);

2. наставницима средњих школа који имају 5 и више награда на 
једном такмичењу (укупан број признања: 60);

3. наставницима средњих школа који имају по 4 награде на оба 
такмичења (укупан број признања: 2); 

4. наставницима средњих стручних школа који имају 4 награде на 
једном такмичењу (укупан број признања: 2);

5. специјална признања наставницима који имају више од 10 на-
града на једном такмичењу (укупан број признања: 10).

ПРИЗНАЊЕ  
за велико залагање у раду с ученицима и натпросечне резултате 

на Републичком такмичењу из књижевности „Књижевна олимпијада” / 
Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе 

 од школске 2012/13. до 2017/18. године

Добили су:

СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – ОСНОВНЕ ШКОЛЕ (9)

Редни 
број

Име и презиме 
наставника Школа Место Укупан број награда 

2012/13 – 2017/18.

1. Ана  
Парошки

Гимназија „Јован 
Јовановић Змај” Нови Сад 3

2. Верица 
Стајић

ОШ „Краљ Петар 
Први” Београд 3

3. Душица 
Антанасковић

Математичка 
гимназија Београд 6
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4. Ђурђа 
Стаменић

ОШ „Рада 
Миљковић” Јагодина 3

5. Ђурђица 
Јовановић

ОШ „Душан 
Јерковић” Рума 3

6. Ивана 
Стојановић

ОШ „Доситеј 
Обрадовић” Пожаревац 3

7. Јелена 
Живић

ОШ „Мирослав 
Антић” Ниш 3

8. Милева 
Радошевић

ОШ „Ђорђе 
Крстић” Београд 5

9. Сања 
Младеновић

ОШ „Јован 
Поповић” Крушевац 5

СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – СРЕДЊЕ ШКОЛЕ (28) 

Редни 
број

Име и презиме 
наставника Школа Место Укупан број награда 

2012/13 – 2017/18.

1. Александра 
Антић

Филолошка 
гимназија Београд 6

2. Александра Милоше-
вић Јовановић Гимназија Смедерево 5

3. Биљана  
Бранић Латиновић

Филолошка 
гимназија Београд 7

4. Биљана 
Комад

Гимназија 
у Лазаревцу Лазаревац 6

5. Бојан 
Јелић Средња школа Велико 

Градиште 5

6. Бојана 
Ербез

Тринаеста 
београдска 
гимназија

Београд 8

7. Валентина 
Паровић

Гимназија „Урош 
Предић” Панчево 8
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8. Вера 
Ваш

Ваљевска 
гимназија Ваљево 5

9. Гордана 
Гајовић Гимназија Краљево 8

10. Гордана 
Јовановић

Гимназија „Та-
ковски устанак”

Горњи Мила-
новац 8

11. Дана 
Јовановић

Гимназија „Јосиф 
Панчић” Бајина Башта 5

12. Драгана 
Милановић

Филолошка 
гимназија Београд 14

13. Душица 
Добродолац Гимназија Крушевац 5

14. Јасмина 
Пивнички

Гимназија „Јован 
Јовановић Змај” Нови Сад 7

15. Јелена 
Добрић 

Филолошка 
гимназија Београд 5

16. Јелена 
Срдић

Филолошка 
гимназија Београд 6

17. Људмила 
Пендељ

Филолошка 
гимназија Београд 28

18. Марија 
Запутил

Пожаревачка 
гимназија Пожаревац 5

19. Маријана 
Николић Гимназија Смедерево 5

20. Миланка 
Ршумовић

Девета гимназија 
„Михајло 

Петровић Алас”
Београд 5

21. Мирјана 
Грдинић

Гимназија „Јован 
Јовановић Змај” Нови Сад 14

22.
Светлана 

Нишкановић 
Ђукановић

Гимназија 
„Урош Предић” Панчево 7
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23. Слађана 
Савовић

Филолошка 
гимназија Београд 14

24. Софија 
Ширадовић

Тринаеста 
београдска 
гимназија

Београд 5

25. Станка 
ел Рабади

Шабачка 
гимназија Шабац 7

26. Стеван 
Стефановић

Филолошка 
гимназија Београд 13

27. Тања 
Русимовић

Гимназија „Бора 
Станковић” Врање 7

28. Татјана Лазаревић 
Милошевић Гимназија Смедерево 9

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА – ОСНОВНЕ ШКОЛЕ (36)

Редни 
број

Име и презиме 
наставника Школа Место Укупан број награда 

2012/13 – 2017/18.

1. Бојана 
Зорић

ОШ „Јован 
Јовановић Змај”

Сремска 
Митровица 4

2. Биљана 
Перовић

ОШ „Светозар 
Марковић Тоза” Нови Сад 3

3. Бојана 
Симоновић

ОШ „Павле 
Савић”

Звездара, 
Београд 4

4. Гордана 
Каличанин

ОШ „Драги 
Макић” Бошњане 3

5. Душица 
Мињовић ОШ „Младост” Нови 

Београд 5

6. Зорица 
Лабовић

ОШ „Филип 
Филиповић” Вождовац 11

7. Ивана 
Поповић

ОШ „Стојан 
Новаковић” Шабац 4
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8. Ивана 
Станојевић ОШ „Учитељ Таса” Ниш 4

9. Ивана 
Стојановић

ОШ „Доситеј 
Обрадовић” Пожаревац 4

10. Ирена С. 
Здравковић ОШ „Ћеле кула” Ниш 3

11. Јасмина 
Анђелковић

ОШ „Ана 
Синадиновић”

Предејане, 
Лесковац 5

12. Јелена 
Битичај

ОШ „Мирослав 
Антић”

Чукарица, 
Београд 4

13. Јелена Војиновић 
Ћалић ОШ „14. октобар” Раковица, 

Београд 3

14. Јелена 
Вукадиновић ОШ „Први мај” Влајковци 3

15. Јелена 
Павловић

ОШ „Иво Лола 
Рибар” Нови Сад 4

16. Марија 
Миладиновић

ОШ „Милан 
Мијалковић” Јагодина 4

17. Марија Тир 
Борља

ОШ „Прва 
војвођанска 

бригада”
Нови Сад 3

18. Милан 
Петковић

ОШ „Милан 
Ракић” Мионица 3

19. Милева 
Радошевић

ОШ „Ђорђе 
Крстић”

Чукарица,
Београд 6

20. Милена 
Исаиловић

ОШ „Војвода 
Степа” Београд 3

21. Милка 
Минић

ОШ „Стеван 
Чоловић” Ариље 3

22. Милка 
Тошић

ОШ „Ратко 
Павловић Ћићко” Прокупље 3
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23. Миљана 
Степаноски

ОШ „Змај Јова 
Јовановић” Вождовац 5

24. Мирка 
Дабовић

ОШ „С. Г. 
Митраљета” Београд 3

25. Наташа 
Опачић

ОШ „9. српска 
бригада” Бољевац 3

26. Олга 
Урошевић ОШ „Иво Андрић” Београд 4

27. Оливера 
Станковић

ОШ „Бранислав 
Нушић”

Доња 
Трнава 3

28. Радимирка 
Вуковић

ОШ „Браћа 
Новаков” Силбаш 3

29. Радмила 
Лацковић

ОШ „Прва 
војвођанска 

бригада”
Нови Сад 4

30. Ружа 
Пурић ОШ „Свети Сава” Горњи 

Милановац 3

31. Ружиц 
Адамовић

ОШ „Деспот 
Стефан 

Лазаревић”
Бабушница 3

32. Славица 
Лукић

ОШ „Ната 
Јеличић” Шабац 3

33. Слађана 
Гвојић

ОШ „Јован 
Јовановић Змај” Мартинци 3

34. Слађана 
Хаџић

ОШ „Бора 
Станковић” Београд 4

35. Тања 
Стевановић

ОШ „Милан 
Благојевић” Лучани 3

36. Татјана 
Пилиповић

ОШ „Светозар 
Марковић Тоза” Нови Сад 3
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КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА – СРЕДЊЕ ШКОЛЕ (32)

Редни 
број

Име и презиме 
наставника Школа Место Укупан број награда 

2012/13 – 2017/18.

1. Александра 
Кузмић

Филолошка 
гимназија Београд 6

2. Биљана Ајдачић Математичка 
гимназија Ивањица 5

3. Биљана 
Радмановић Гимназија Прокупље 6

4. Бојана 
Ербез

Тринаеста 
београдска 
гимназија

Београд 6

5. Вера 
Ваш

Ваљевска 
гимназија Ваљево 5

6. Весна 
Црепуљаревић

Филолошка 
гимназија Београд 6

7. Владимир 
Мичић Гимназија Лесковац 6

8. Давид 
Мандић 

Средња школа 
„Вук Караџић” Љубовија 5

9. Драгица 
Симоновић

Прва београдска 
гимназија Београд 10

10. Душанка 
Станковић

Гимназија „Јован 
Скерлић”

Владичин 
Хан 6

11. Јелена 
Цветковић

Гимназија „Бора 
Станковић” Врање 5

12. Катарина 
Бугарчић

Шабачка 
гимназија Шабац 7

13. Катарина Вучић Филолошка 
гимназија Београд 36

14. Катарина 
Ковачевић Гимназија Рума 6
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15. Катарина 
Крнетић

Прва београдска 
гимназија Београд 7

16. Катица 
Бабић

Митровачка 
гимназија

Сремска 
Митровица 5

17. Љиљана 
Димитрић

Шабачка 
гимназија Шабац 5

18.
Љиљана 

Малетин- 
Војводић

Карловачка 
гимназија Ср. Карловци 5

19. Маја Цветковић
Тринаеста 
београдска 
гимназија

Београд 6

20. Марија Запутил Пожаревачка 
гимназија Пожаревац 7

21. Марија 
Јеверичић

Гимназија 
„Свети Сава” Пожега 6

22. Маријана 
Радић Гимназија Краљево 5

23. Милена 
Милисављевић

Ваљевска 
гимназија Ваљево 5

24. Милица 
Мишић

Медицинска 
школа Лесковац 6

25. Мирјана 
Грдинић

Гимназија 
„Ј. Ј. Змај” Нови Сад 11

26.
Мирјана 
Стакић 

Савковић

Филолошка 
гимназија Београд 20

27. Наталија 
Јовановић

Девета гимназија 
„М. П. Алас” Београд 6

28. Нела 
Милојевић Гимназија Крушевац 5

29. Сандра Дроњак Гимназија 
„Б. Радичевић” Стара Пазова 5
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30. Светлана 
Рајичић Перић

Прва 
крагујевачка 

гимназија
Крагујевац 12

31. Слађана 
Бодирога

Гимназија и 
економска школа 

„Ј. Ј. Змај”
Оџаци 6

32. Сузана 
Јовановић Гимназија Пирот 5

НАСТАВНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА КОЈИ ИМАЈУ ПО 4 НАГРАДЕ 
НА ОБА ТАКМИЧЕЊА 

Редни 
број

Име и презиме 
наставника Школа Место Укупан број награда 

2012/13 – 2017/18.

1. Добрила 
Носовић

Митровачка 
гимназија

Сремска 
Митровица 4 + 4

2. Милорад 
Дашић

Девета београдска 
гимназија Београд 4 + 4 

НАСТАВНИЦИ СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА КОЈИ ИМАЈУ 4 НАГРАДЕ 
НА ЈЕДНОМ ТАКМИЧЕЊУ 

Редни 
број

Име и презиме 
наставника Школа Место Укупан број награда 

2012/13 – 2017/18.

1. Александра 
Николић Средња школа Свилајнац 

4
(Такмичење из српског 

језика и језичке културе)

2. Милица 
Мишић

Медицинска 
школа Лесковац

4 
(Такмичење из 
књижевности 

„Књижевна олимпијада”)
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СПЕЦИЈАЛНА ПРИЗНАЊА НАСТАВНИЦИМА КОЈИ ИМАЈУ ВИШЕ 
ОД 10 НАГРАДА НА ЈЕДНОМ ТАКМИЧЕЊУ 

Редни 
број

Име и презиме 
наставника Школа Место Укупан број награда 

2012/13 – 2017/18.

1. Драгана 
Милановић

Филолошка 
гимназија Београд

14
(Такмичење из српског 

језика и језичке културе)

2. Драгица 
Симоновић

Прва београдска 
гимназија Београд

10
(Такмичење из књижевности 

„Књижевна олимпијада”)

3. Зорица 
Лабовић

ОШ „Филип 
Филиповић” Београд

11
(Такмичење из књижевности 

„Књижевна олимпијада”)

4. Катарина 
Вучић

Филолошка 
гимназија Београд 

38 
(Такмичење из књижевности 

„Књижевна олимпијада”)

5. Људмила 
Пендељ

Филолошка 
гимназија Београд

28
(Такмичење из српског 

језика и језичке културе)

6. Мирјана 
Грдинић

Гимназија „Јован 
Јовановић Змај” Нови Сад

14
(Такмичење из српског 

језика и језичке културе)

11
(Такмичење из књижевности 

„Књижевна олимпијада”)

7.
Мирјана 
Стакић 

Савковић 

Филолошка 
гимназија Београд 

20
(Такмичење из књижевности 

„Књижевна олимпијада”)

8. Светлана 
Рајичић Перић

Прва крагујевачка 
гимназија Крагујевац

12
(Такмичење из књижевности 

„Књижевна олимпијада”)

9. Слађана 
Савовић

Филолошка 
гимназија Београд

14
(Такмичење из српског 

језика и језичке културе)

10. Стефан 
Стефановић 

Филолошка 
гимназија Београд

13
(Такмичење из српског 

језика и језичке културе)
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Честитамо свим наставницима који су заслужили и добили признања 
и позивамо све наставнике свих школа да са својим ученицима узму 
учешћа на такмичењима Друштва за српски језик и књижевност Србије.

Носилац пројекта

Друштво за српски језик и књижевност Србије

Аутори пројекта:
1. проф. др Зона Мркаљ, председник Друштва за српски језик и 

књижевност Србије
2. мср Марија Запутил, технички секретар Друштва за српски језик 

и књижевност Србије

Истраживачи пројекта: 
1. мср Марија Запутил, технички секретар Друштва за српски језик 

и књижевност Србије
2. Јана Јоксимовић, студент Филолошког факултета, волонтер 

Друштва за српски језик и књижевност Србије
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ПРОМОЦИЈА И ПОПУЛИРАСАЊЕ АКТИВНОСТИ 
ДРУШТВА

XVI МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СЛАВИСТА, 
Београд (20–27  08  2018)

На пленарној седници МКС-а, одржаној за време XV међународног 
конгреса слависта у Минску (20–27. августа 2013), донета је одлука да се 
организација наредног, XVI конгреса 2018. повери славистима из Србије. 
Поново је, дакле – 79 година после неодржаног конгреса и 63 године од 
Београдског састанка – дошао на ред Белићев Београд. 

Последњих десетак-дванаест година улагали су се знатни напори да 
Београд буде домаћин нове интернационалне смотре слависта. На томе је 
кроз МКС радио дугогодишњи представник Србије у том телу Слободан 
Ж. Марковић, а подржавао га – кроз форуме српских слависта, бројне 
међународне скупове и интензивну издавачку делатност – тадашњи 
председник Славистичког друштва Србије Богољуб Станковић. Ниједан 
од ове двојице вредних трудбеника-слависта данас није у животу и није 
дочекао остварење циља: XVI међународни конгрес слависта у Београду. 
Због тога су им ученици, свакоме понаособ, приредили спомен-зборнике 
који су били представљени на Конгресу.

Организатори Конгреса су били МКС и Савез славистичких друштава 
Србије, а суорганизатори Филолошки факултет Универзитета у Београду 
и Српска академија наука и уметности. Највећи део конгресних активно-
сти одвијао се на Филолошком факултету, неколико репрезентативних у 
САНУ и Вуковој задужбини, а међународна изложба славистичких пу-
бликација, као и промоције књига у Библиотеци града Београда. Конгрес 
је радио од 20. до 27. августа. Свечано отварање Конгреса одржано је у 
понедељак 20, а затварање у недељу 26. августа. Радни дани за реферате 
у секцијама, тематске блокове и округле столове били су 21–22. и 24–25. 
август. За четвртак 23. август била су предвиђена редовна конгресна за-
седања комисија акредитованих при МКС-у, а за остале учеснике једно-
дневни излети; последњег дана, чланови МКС-а боравили су 27. августа 
у Тршићу, као гости Града Лозница.

На дан отварања Конгреса у међународном славистичком покрету 
– кроз чланство у МКС-у – активно су учествовале 43 земље: Аустралија 
и Нови Зеланд (заједно), Аустрија, Белгија, Белорусија, Босна и Херцего-
вина, Бугарска, Велика Британија, Грчка, Данска, Естонија, Израел, Ин-
дија, Италија, Јапан, Казахстан, Канада, Летонија, Литванија, Мађарска, 
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Македонија, Молдавија, Немачка, Норвешка, Пољска, Румунија, Русија, 
Сједињене Америчке Државе, Словачка, Словенија, Србија, Турска, 
Украјина, Финска, Француска, Холандија, Хрватска, Црна Гора, Чешка, 
Швајцарска, Шведска и Шпанија. Међу учесницима Конгреса није било 
само представника Молдавије. Као изузетак, међутим, МКС је примио 
реферате по једног представника Азербејџана и Јужне Кореје. Национални 
комитет Јужне Кореје основан је на Београдском конгресу, а Летоније 
између два конгреса. Као учесник без реферата конгресу је присуствовао и 
представник Кине. Дакле, статистички податак би гласио: на Београдском 
конгресу били су окупљени слависти из 45 земаља.

XVI међународни конгрес слависта радио је у три основне секције: 
1) језик, 2) књижевност, култура, фолклор и 3) питања славистике. Поред 
тога расправљало се у виду нарочитих округлих столова о 4) специјалним 
темама Конгреса: а) Двеста година Српског рјечника Вука Стефановића 
Караџића и Вуков значај у славистици, б) Александар Белић у историји 
славистике и в) 1918. година и развој словенских језика и књижевности 
и њиховог проучавања.

Основни облик рада на Конгресу био је, по традицији, подношење 
реферата у секцијама. Поред тога, на програму су била и 32 посебна темат-
ска блока (20 из језика, 10 из књижевности и 2 из славистике) и округли 
столови: као што је већ споменуто, 3 посвећена специјалним темама и 6 
редовних. За одржавање радних или научних заседања пријавила се 31 
комисија. 

Посебан напор организатора био је усмерен на што снажније прису-
ство и запаженији наступ славистичких делегација из суседних земаља, из 
тзв. региона. Ово је била велика прилика и за развој славистике у Хрват-
ској, Црној Гори, Македонији, Босни и Херцеговини и Словенији. 

Поред одличног одзива када је реч о пријавама секцијских реферата 
(1020 пријављених учесника), на 16. Конгресу је уочено високо интересо-
вање учесника и за округле столове и тематске блокове. Отворена је, што 
је важна новина у организацији славистичких конгреса, могућност учешћа 
са постер-рефератом и учешћа без реферата на Конгресу. 

На иницијативу председника Матичног одбора за језик књижевност 
Министарства просвете Републике Србије, проф. Милоша Ковачевића, то-
ком опсежних петогодишњих припрема оформљена је Референтна листа 
славистичких часописа при МКС-у, на основу рада међународне комисије, 
коју је предводио проф. др Бошко Сувајџић. Она је објављена на сајту 
МКС-а, као и на сајту Словенске библиотеке у Прагу. Називи часописа 
и њихов опис, поред осталог, преведени су на енглески језик. С обзиром 
на значај који Референтна листа часописа МКС-а има за промовисање 
славистике и србистике у међународној научној заједници, уприличено је 
и њено представљање на славистичком конгресу.
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Централна пратећа манифестација Конгреса била је изложба Српска 
лексикографија од Вука до данас, аутори: Рајна Драгићевић и Ненад Ива-
новић – Галерија науке и технике САНУ; представљена су и издања Дома 
руске дијаспоре „Александар Солжењицин”: Славистика у емиграцији као 
и изложба Српска књижевност и Велики рат, аутори: Олга Марјановић 
и Марјан Маринковић. 

У оквиру округлих столова о специјалним темама Конгреса пред-
стављено је капитално издање Међународног славистичког центра А. 
Белић – српски лингвиста века, 1–3 – Свечана сала САНУ; Вук Стефановић 
Караџић, Српско усмено народно благо у преводима на немачки, руски, 
енглески и француски језик – Свечана сала Вукове задужбине. У оквиру 
округлог стола 1918. година и развој словенских језика и књижевности 
уприличена је изложба издања ИК „Прометеј” о Великом рату.

Према Програму, који је доследно поштован, одржано је укупно 117 
радних заседања, од тога 2 пленарна и 115 секцијских. У раду секција уче-
ствовало је 749 учесника, рачунајући коауторе и референте с постерима. 
У тематским блоковима било је 246 учесника, укључујући коауторе. На 
округлим столовима о специјалним темама учествовало је 57 говорника, на 
осталим – 62, укупно 119. У раду комисија при МКС-у било је 495 чланова. 
На пратећим програмима (трибине, предавања, изложбе, презентације 
публикација и др.) било је ангажовано 42 учесника. Регистар уз штампани 
програм Конгреса садржи укупно 1.326 имена.

XVI међународни конгрес слависта биo je, према општем мишљењу, 
беспрекорно организован, на високом научном нивоу, један од најброј-
нијих у односу на неколико претходно одржаних, а свакако – највећи икад 
одржани славистички скуп у Београду и Србији, што ће много година 
несумњиво и остати.

Председник МКС-а 
Проф. др Бошко Сувајџић

Секретар МКС-а 
Проф. др Петар Буњак
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ЗБОГ ТОГА СМО ОВДЕ

Говор на отварању 16. Међународног конгреса слависта  
20. августа 2018. у Београду

„Као и до сада, и овај Конгрес има да обухвати као главне 
науке славистике – проучавање књижевности и све дисци-
плине које су са њим у вези, словенску лингвистику, са свима 
лингвистичким и филолошким гранама њеним; али сем 
тога, и наставну страну славистичких дисциплина у школи.” 
(А. Белић, „Уместо поздравног говора на Конгресу”)

Овако би Александар Белић отворио Трећи конгрес у Београду, да 
је одржан.

Наш конгрес показује да искра ове велике словенске идеје, одржавања 
научних састанака словенских филолога, још није утрнула у времену.

Због тога смо овде.
Пред нама је остварен сан српске славистике. И велико признање 

свим њеним угледницима, који су допринели да Конгрес буде отворен, 
сада и овде, на Филолошком факултету Универзитета у Београду, где му 
је и место. Ово је наставак сна светске славистике, још од Припремног 
конгреса руских филолога-слависта у Петрограду 1903. године. Од првих 
међународних славистичких форума. Од оснивања Словенског института 
у Паризу 1919. године. Од првог, прекретничког, прашког конгреса 1929. 
године, који је био посвећен патријарху славистике, Јозефу Добровском. 
Ми наш конгрес посвећујемо патријарху српске лингвистике, Александру 
Белићу.

Београд овим конгресом потврђује, у историји славистике давно 
освојену мисију, да буде „мост спајања међу славистима различитих зе-
маља”, језика, нација.

Због тога смо овде.
„Зар има иједне науке која је толико општесловенска, која је толико 

словенска као словенска филологија и која заслужује да се око ње окупе 
сви слависти”, упитао би се, верујем, Александар Белић данас, као што се 
упитао давне 1929. године на Прашком конгресу.

Зар има ичега важнијег од давно истакнутог племенитог циља: при-
ближити људе који на истом послу раде у различитим словенским земља-
ма; истаћи нове правце рада; превладати конзервативизам у науци.

Због тога смо овде.
Александар Белић, „Нестор међу славистима” (Елизабет Хил), цен-

трална фигура српске славистике, био би, верујем, поносан, на нас. Ми 
смо поносни што настављамо његово храбро и беспоштедно, а мудро и 
разложно бављење науком. 
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Због тога смо овде. 
Били смо овде и 1939. године, на неодржаном 3. међународном сла-

вистичком конгресу, када је, због избијања Другог светског рата, било 
неопходно „ликвидирати” Конгрес. Из петогодишњег искуства тешких 
и мукотрпних припрема нашег конгреса, са најбољим Организационим 
одбором на свету, који је уложио натчовечанске напоре да све ово пред 
вама изгледа овако како изгледа, схватам у потпуности колико је тешко 
морало бити Белићу да већ припремљени Конгрес „ликвидира” пред њего-
во отварање. Али ево како је велики лингвиста, и у том мрачном тренутку 
поништења људскости, оставио места за наду:

... Скрушен пред посматрањем оног што се збива, Извршни 
одбор ће чекати, чувајући савесно све оно што се окупило 
око Трећег конгреса, да му време допусти да заставу Четв-
ртог конгреса преда у руке оних које духовна заједница 
овог Конгреса нађе за достојне. Када ће се земље-учеснице 
у овом Конгресу или њихови представници јавити са овом 
жељом – то зависи од будућности која је данас сасвим не-
позната.

И наша је будућност „сасвим непозната”. Али се надамо да ћемо, по 
успешном завршетку једног од најмногољуднијих славистичких конгреса 
током претходних деценија, најбројнијег који је икада одржан у Србији, 
бити достојни да заставу Седамнаестог конгреса предамо у руке оних које 
духовна заједница овог, Шеснаестог конгреса, нађе за достојне.

Били смо овде и 1955. године, када је, управо на Међународном 
сусрету слависта у Београду, донета одлука о формирању Међународног 
комитета слависта (МКС), у циљу неговања међународних веза из области 
славистике и обнављања традиције славистичких конгреса. Актуелни Ста-
тут Међународног комитета слависта (МКС), и даље почиње преамбулом: 
«Международный комитет славистов создан решением Международной 
встречи славистов в Белграде в 1955 г. для возобновления и продолжения 
международных связей в области славистики и традиции славистических 
конгрессов, существующей с 1-ого Международного съезда славянских 
филологов в Праге в 1929 г.»

Словенски свет је некада био „цео један нови свет”. Данас је нови 
свет стари свет. И ми морамо у том старом свету тражити нову искру, 
нову младост, нови жар са истом, можда још већом приљежношћу него у 
време Трећег светског конгреса.

Одговарамо, зато, на Белићеве захтеве, формулишући основне циље-
ве 16. Међународног конгреса слависта, узимајући у обзир опште стање 
славистике и изазове са којима се она сусреће у 21. веку:
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1. Учврстити и ширити славистику као науку поштујући традицију 
научних састанака словенских филолога; 

2. Бити изразито отворен за иновације, за нове форме, методе и 
облике рада;

3. Избећи политику на конгресима, јер: „... у дефиницијама језич-
ким може бити и сме бити само оно што истиче из језичких поја-
ва, из језика”, како је навео А. Белић оцењујући лингвистичка 
гледишта за која се залагао Прашки лингвистички кружок;

4. Отклањати аномалије раскинутих научних веза и састављати их 
поново, свуда и на сваком месту;

5. Неговати традицију међународних славистичких конгреса;
6. Снажно повезивати славистику као сложену научну дисциплину 

у словенским и несловенским земљама;
7. Отварати нова средишта на мапи славистичког покрета: јуче је 

то била Летонија, данас ће то бити Азербејџан и Јужна Кореја, 
сутра неко други;

8. Отворити Конгрес за младе научне раднике, оне који су тек 
на почетку: због тога смо увели категорију постер-реферата, 
и позвали младе наде светске славистике да прате Београдски 
конгрес;

9. Издавати речнике, библиографије: у петогодишњем периоду 
нашег руковођења светском славистиком донета је одлука да се 
при МКС-у сачини међународна референтна листа славистичке 
научне периодике; листа је сачињена и објављена на сајту Сло-
венске библиотеке (Slovanská knihovna) у Прагу. 

10. Омасовити рад комисија, пројеката, научних сесија. Први међу-
народни конгрес слависта у Прагу 1929. окупио је 544 учесника. 
Регистар имена Београдског конгреса 2018. броји преко 1200 
имена. 

„Наш главни циљ је данас, каже А. Белић, да покушамо да вратимо 
ствари у стари ток.” Ствари се, извесно је, не могу вратити у „стари ток”. 
Али се могу прилагодити новим токовима не губећи своје традиционалне 
вредности.

Због тога смо овде.
Конгрес је једна имагинарна држава. Програмом, за који је заслужан 

секретар МКС-а, проф. Петар Буњак, као уставом те државе, ми у њој 
полажемо темеље, исцртавамо улице, трасирамо вијадукте, подижемо ви-
шеспратнице. Тако ћемо, у Програму, на посебном округлом столу, подићи 
бисту Александру Белићу, овде, управо овде, на Студентском тргу, где му 
је и место, и где станује однеговани београдски стил који је некада био и 
стил однегованог Београда. Подсетићемо се, посебним зборницима радо-
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ва, истакнутих српских слависта, Слободана Ж. Марковића и Богољуба 
Станковића, и њихових заслуга у славистичком покрету.

Округлим столом о Вуку, и још више изложбом речника „Српска 
лексикографија од Вука до данас”, том непоновљивом изложбом у Галерији 
науке и технике САНУ, отворићемо, вечерас, фонтану живих речи.

Због тога смо овде.
Остварили смо складну и успешну сарадњу научних и стручних 

установа, Савеза славистичких друштава, Филолошког факултета и Српске 
академије наука и уметности, свих академских центара у Србији на који-
ма се изучава славистика, угледних институција културе; библиотечких 
центара, посебно Библиотеке града Београда и УБ „Светозар Марковић” у 
Београду; и државних органа: председника Републике Александра Вучића 
као високог покровитеља и гаранта успешности Конгреса; Града Београда, 
као покровитеља и представника свих Београђана; ресорних министар-
става у влади Републике Србије; угледних појединаца и покровитеља; 
несебичних дародаваца.

Један човек је од самог почетка са нама, са Организационим одбором 
Конгреса. Најпре као градски секретар за културу, након тога као мини-
стар културе и информисања, а пре свега као човек од знања и интегритета. 
То је господин Владан Вукосављевић, који је и данас присутан међу вама. 
Хвала му.

Слободан сам, на крају, да са овог места упутим један предлог 
покровитељима Конгреса, уваженим представницима Града Београда. 
Предлажем да се у Студентском парку, на Студентском тргу, поред бисте 
Александра Белића, коју ћемо, надам се, преселити из Програма Конгреса 
на Трг, подигне споменик не једном човеку, већ једној књизи. Та књига је 
Српски рјечник Вука Стефановића Караџића. Књига над књигама, књига-
памтивек, књига-угаоник српске културе. У тој, отвореној књизи, стано-
ваће, као у Вуково време и Вуковом заслугом, и данас модерне речи: знање, 
храброст, част, достојанство, истрајност, идентитет, космополитизам.

Због тога смо овде. 
Уважени пријатељи, драги слависти, поштовани гости, угледне зва-

нице, чланови Међународног комитета слависта, Програмског и Органи-
зационог одбора Конгреса, професори и студенти, драги волонтери.

Нека нам је срећан и успешан Конгрес. Овим отварам 16. међународ-
ни конгрес слависта у Београду. 

Због тога смо овде.
Бошко Сувајџић, 

председник Међународног комитета слависта
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ИЗДАВАЧКА И ПРОМОТИВНА ДЕЛАТНОСТ 
ДРУШТВА

БИБЛИОТЕКА „КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК”

Др Катарина Расулић: Рецензија рукописа Српски језик у светлу 
когнитивне лингвистике Душке Кликовац

Књига Душке Кликовац Српски језик у светлу когнитивне лин-
гвистике садржи тринаест радова у којима се помоћу фундаменталних 
теоријских конструката когнитивне лингвистике анализирају разнолике 
лексичко-семантичке и синтаксичко-семантичке појаве у српском језику. 
Књига је структурирана у четири дела, на следећи начин: (I) О ОБЛИКО-
ВАЊУ ПОЈМОВА – 1. О концептуализацији љубави; 2. Зашто је некима 
лакше да одрже говор него реч: о неким појмовима из домена моралности; 
(II) О ПРЕДЛОЗИМА И ПРЕФИКСИМА – 3. О семантици и употреби 
предлога уз; 4. О семантици глаголског префикса уз-; 5. О различитим 
врстама префиксалног значења: лексичко и творбено значење глаголског 
префикса раз-; 6. Предлошка значења у настави српског језика као страног: 
случај предлога у и на; (III) О РЕЧЕНИЦАМА И ГЛАГОЛИМА – 7. Како 
проста реченица може бити сложена (О подели реченица „по саставу”); 8. 
О месним клаузама; 9. О „приповедачкој” употреби речи кад(а) и док из 
угла теорије прототипа; 10. О презенту несвршених глагола за означавање 
будућих ситуација; 11. О глаголу требати: теорија, употреба и норма; (IV) 
ИЗ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО МАТЕРЊЕГ – 12. Конвенционалне 
менталне слике у настави српског језика; 13. О употреби вицева у настави 
српског језика. Поред наведеног централног садржаја, књига на почетку 
има ауторски предговор (Реч унапред), а на крају сегменте Литература, 
Индекс имена, Индекс појмовних метафора и Библиографска белешка.

У питању је збирка ауторкиних когнитивнолингвистички усмерених 
радова који су настали током протеклих петнаестак година, а које осим 
теоријске потке повезује и природа испитиване проблематике, тако да 
су се природно груписали у неколико тематски оцртаних кругова. Као 
што се из предоченог садржаја може видети, тежиште је на истражи-
вачком лингвистичком опису који захвата одређене значењски сложене 
сегменте лексичког и граматичког система српског језика (апстрактна 
лексика, предлози, префикси, реченично устројство, глаголски облици), 
а обухваћена су и три рада чији су налази усмерени на примену у области 
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наставе српског језика (као матерњег али и страног). Све су истраживачке 
теме исцрпно обрађене, на обимном језичком материјалу, уз синтетичке и 
критички промишљене прегледе релевантне литературе, јасну аргумента-
цију и поуздане закључке. Рад у деветом поглављу овде се објављује први 
пут, а остали радови, који су претходно публиковани у научним часопи-
сима и зборницима (о чему су подаци дати у Библиографској белешци), 
оптимално су технички и стилски усаглашени, уз унакрсне референце и 
обједињени списак литературе, тако да књига чини заокружену и кохе-
рентну целину. 

И по садржини и по начину на који обрађује предметну тематику, 
ова књига пружа вишеструко вредан допринос науци о језику. Осим што, 
како јој наслов каже, осветљава српски језик кроз призму когнитивне 
лингвистике, и притом то чини на начин који ће и теоретичарима и прак-
тичарима засигурно отворити многе нове видике, она постиже и обрнуто 
– кроз призму српског језичког материјала осветљава, и додатно уна-
пређује, суштински смисао теоријско-методолошког апарата когнитивне 
лингвистике. Из тог другог угла, који је подједнако важан као и први, од 
нарочитог је значаја следеће: (1) аналитички чврсто утемељени налази о 
метафоричкој концептуализацији која прожима и лексички и граматички 
систем (укључујући и индекс појмовних метафора као посебан бонус), те 
о прототипској организацији језичких категорија на различитим нивоима 
језичке структуре (у распону од префикса до реченичног устројства); (2) 
природно интегрисање корпусне методологије у когнитивнолингвистичка 
истраживања (чему се у међународним размерама тек однедавно посвећује 
наглашена пажња); (3) повезивање когнитивнолингвистичког приступа 
(који се често неоправдано наглашено супротставља ’традиционалним’ 
приступима) са постојећом традицијом лексиколошких и граматичких 
проучавања српског језика (што може послужити као узоран модел и у 
когнитивнолингвисичким истраживањима других језика); (4) конкретни 
увиди у потенцијал примене когнитивнолингвистичких налаза у наставној 
пракси.

Како ауторка напомиње у предговору, ова књига се теоријски, а 
донекле и по проблематици којом се бави, надовезује на њене књиге 
Семантика предлога (2000, друго издање 2006) и Метафоре у мишљењу 
и језику (2004). За такав наставак свакако је право време с обзиром на 
међувремени разгранати развој когнитивне лингвистике и на ауторкин 
водећи научни допринос у тој области у нашој средини. А с обзиром на 
ширину тематског распона и богатство дескриптивно-експланаторних и 
теоријско-методолошких увида, изложених у ауторкином препознатљи-
вом научном стилу, који одликују сувереност теоријских знања, методо-
лошка ригорозност и изванредна јасноћа мисли и израза – несумњиво је 
да ће ова књига, као и претходне, врло брзо наћи пут до широког круга 
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читалаца и постати незаобилазан оријентир и драгоцено штиво како на 
пољу проучавања српског језика тако и на пољу међујезичких и општих 
когнитивнолингвистичких истраживања. 

На основу свега изложеног, са задовољством препоручујем ову књигу 
за штампу, у најдубљем уверењу да ће од ње многе користи имати многи 
садашњи и будући проучаваоци језика.

Београд,
29. 10. 2018.

Др Катарина Расулић,  
ванр. проф. 

Филолошки факултет, Београд

Др Виолета Јелачић Србуљ: Рецензија рукописа Путујућа учионица 
(од екскурзије до стручног путовања као стваралачке активности) 

др Мирјане Стакић Савковић

Својим насловом, али и методичким концептом разумевања као 
правог догађања у тумачењу које постаје ново стваралачко извођење 
– пројекат изложен у Путујућој учионици призива античку представу о 
смислу образовања као обликовања човека коју је увек пратила метафо-
рика крилатости у узлету зарад досезања животног циља. Образовање 
одувек има тај задатак да оно чиме човек једино може својом природом 
да узлети – окрилати, вине, подстакне. Баш као у Лукијановом Сну, где 
сама Паидеја, у алегоријском обличју жене, над земљом вози своје кочије 
са крилатим коњима да би ученику показала све оне плодове целовитог 
образовања: Дођи одмах и попни се на ова кола, рече она, да би знао шта 
би пропустио да ниси пошао за мном (Luc. Somnium. 15). Имајући пред очи-
ма примамљиве наговештаје свог циља, ученик је био у стању да савлада 
исцрпљеност и обесхрабреност у искуству које је и формално и суштински 
измештало статусу његове инвенције, мотивисан конкретним призивом 
на стваралачки дијалог поводом locus ammoenus-а стваралачке, примарно 
књижевностваралачке другости. У тако оживљеним реминисценцијама по 
животним траговима књижевних судбина, ученик допире до заједничке, 
универзалне људске искуствености која је и услов естетске доживљајности 
као књижевноуметничке комуникативности. То је она општост искуства 
која је прислужила корпусу уметничких појмова и категорија као основа 
заснивања наука о уметности, по природи њених стваралачких принципа 
и исхода. Изазов методике оспособљавања за стваралачко инспирисање 
води путевима који се не завршавају у неком закљученом знању, као 
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предању, већ у оној отворености за искуство као такво, у спремности за 
непосреднији проживљај, емпатски рефлекс, који никоме у образовном 
процесу не сме бити ускраћен. На трагу такве топике универзалне естетске 
доживљајности као корпуса мотива опште људске искуствености живота 
и света, ученик је надхнут у изванучионичком простору ефектним сти-
мулусима који више не служе само тумачању стваралачке другости – већ 
изазову личне стваралачке објаве, било поводом конкретних уметничких 
дела тематског пројектног корпуса, или у потпуно осамостаљеној креа-
цији инспирисаној властитим проживљајем. Надређени тематски циљ 
је универзалија људскости као заједнички стваралачки ентитет којим се 
поетике претварају у инструкције за самостално стваралачко делање. А то 
је и значењски код метафоре узлета која налази своје оправдано методичко 
утемељење у „путујућој учионици” пројекта Мирјане Стакић Савковић. 

Јасно је да је овом педагошком узлетању морало да претходи својевр-
сно припремање писте – отклањање свих недоумица поводом смисла 
и сврсисходности одржања потенцијала екскурзионог метода у идеји 
школске екскурзије као васпитно-образовног облика наставног рада, у 
контексту екскурзије осиромашене примерима и навикама лоше праксе 
у реализацији и потцењене у законском свођењу на факултативну ван-
наставну активност, у којој су ученици, а често и наставници, пасивни 
реализатори у сценографији типских модела сарадње туристичких аген-
ција са школама. Сучељавање методичко-методолошких претпоставки 
са постојећим моделима и увреженим приступима реализацији ђачких 
екскурзија које у нашем школском систему деценијама представљају зва-
ничан и доминантни облик васпитно-образовног изванучионичког рада 
било је неминовно. Стручно путовање је идеја педагошког поступања 
која оплемењује животна искуства естетским доживајностима накандних 
реминисценција судбинских маршрута књижевника, научника, уметника, 
а не пука пројекција животних навика као инстиктивних радњи у недо-
вољно одгојеном, често исхитреном или инстиктивно изабраном лошем 
стилу живота, било у детињству, младости или зрелости узраста људског 
бића. Као што је важно да се у предшколским установама негује добар укус 
за производе културних садржаја који се нуде или одобравају у вршњачком 
окружењу, још значајније је одржавати тај стандард доброг укуса у свим 
видовима образовних и васпитних активности, биле оне наставне, ван-
наставне, учионичке, ванучионичке, редовне или факултативне. Можда 
би се право самовредновање дугорочних исхода образовно-васпитних 
мисија могло применити управо у начину на који ученик конзумира своју 
доколицу, на путевима по властитом избору дестинација, по начину на 
који заступа своје искуство и продукује га у животно делање. 

У правом тренутку национална просвета добија у овој књизи раз-
рађен и вишеструко у пракси успешно примењиван иновативни концепт у 
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подручју изванучионичког и екскурзионог рада, заснован као појам и ме-
тод стручног путовања као стваралачке активности у настави књижев-
ности. Према речима саме ауторке, овакав модел рада подстиче узајамност 
оживљавања књижевноисторијске предметности и актуелног дидактичког 
садржаја у функцији примењивања и происхођења књижевних знања 
као полазишта стваралачке продукције ученика. Стручно путовање као 
стваралачка активност у настави књижевности иницира оригиналан 
модел једног новог интердисциплинарног концепта наставе којим се 
актуелизују традиционални наставни методи, продубљују и оживљавају 
стечена знања, при чему се естетски доживљаји разумевају као подстицај и 
полазиште стваралачких инвенција остварених у оригиналним ауторским 
радовима ученика. Истраживачки рад и инвентивно методичко поступање 
карактеристично за овакав облик изванучионичке наставе постају основа 
наставниковог стваралачког учешћа у проналажењу нове методологије 
која својом функционалношћу и оствареним исходима значајно обогаћује 
постојећа методичка искуства. У Путујућој учионици заснива се сам са 
појам стручно путовање као стваралачка активност у настави књи-
жевности. Њиме је означен специфичан облик изванучионичке наставе 
која се изводи на предвиђеним локалитетима повезаним са оним настав-
ним садржајима који су полазиште истраживачког рада и стваралачког 
продуковања њених учесника (наставника и ученика). Овакав приступ 
изванучионичком наставном раду методичко-аналитички поткрепљен је 
курикулумом, кроз фазе заснивања, реализације и евалуације, те је пред 
нама оригинални истраживачко-стваралачки пројекат илити својеврсни 
трактат о пројекту чији ће идејни творац и примарни реализатор бити, 
пре свих, предметни наставник / група наставника и/или ученик, група 
ученика. Овај пројекат актуелизује књижевнонаучна знања, резултате и 
исходишта опсежног истраживачког рада, целокупан корпус прецизи-
раних методолошко-методичких стратегија, оригинално стваралаштво 
учесника, иновације у приступу примени и продубљивању школских 
знања у изванучионичким околностима, као и интегрисање когнитив-
них, емоционалних и стваралачких спознаја/остварења који иницира и 
започиње наставник, а наставља ученик – будући самостални креатор 
новог пројекта стручног путовања који више никада не може бити лишен 
стваралачке активности као свог примарног исходишта и циља. Овом 
својом интенцијом рад непосредно богати домаћу методичку хеуристику. 
Путовања, одмах по уласку у путујућу учионицу, почињу читањем наглас, 
којим се стваралачком ентитету даје лични печат, индивидуални отисак 
у идентитету гласа као чина објаве припадника групе, удруживање пу-
тујућих гласова, реформисана прозивка која уместо да пребројава – сада 
оформљује телос путујућег вишегласја. Том објавом започињу и сагласја 
путујуће дружине, јер нема стваралачке инспиративности у читању без 
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тог примарног унутрашњег одјека као значењско-доживљајног иденти-
тета – гласа који особено одјекује на путујућој „сцени” претвореној у 
условни канал естетске комуникације. Тај хеуристички дискурс се сматра 
генеративном способношћу разумевања и примењивања неког језичког 
структурирања, али ће се показати и као базични стваралачки принцип 
креативног промишљања које овде задобија ентитет заједничког искуства 
групе. 

Та врста хеуристичког искуства је и мотивациони темељац сабра-
них у путујућој учионици. Мотивација је круна овог пројекта, као што 
метафора узлетања овог креативног методичког конструкта наставе 
сугерише мотивацијску усмереност ка циљу, ка стваралачком исходи-
шту личног остварења. Ученикова интересовања овде наглашено постају 
карактеристике личности јер их у избору аспекта приступа заједничкој 
теми мотивишу искључиво лични афинитети, знања и интересовања, док 
се ситуациона, контекстуална интересовања манифестују у пријатности, 
уживању и задовољству које се осећа у току стваралачке активности као 
продукту конкретне путујуће ситуације. Занимљиво је приметити да је за 
овакво покретање ученичке активности кључно не толико интересовање 
само по себи, већ актуелно стање заинтересованости путујуће групе као 
континуум упућен на продукцију. Овако подстакнута заинтересованост, 
уз потврду самоефикасности унутар резултирајућег стваралачког учинка 
сваког путника понаособ, заснива активираност трајних интересовања, 
често у знаку промене односа према наставном предмету у целини. Један 
од феномена резултата примене овог метода у конкретном пројекту наста-
ве књижевности је чињеница да на путовање не крећу само заљубљеници 
у лепу књижевност, вредновани највишим оценама, већ и они који у себи 
нису препознали властити поетски сензибилитет и књижевни афинитет у 
претходној комуникацији са писцима. Евалуације сваке реализације овог 
пројекта показале су управо тај неоспорни учинак – пробуђени афинитет 
за књижевност, што је већ довољна потврда смисла и примењеног метода 
и пројекта у целини. Ако бисмо да се изразимо методолошком термино-
логијом Курта Левина, повишена валенција у новом вредносном статусу 
наставног предмета је доказ по себи. Интризичке вредности су, такође, 
очигледне јер се повратници са оваквог стручног путовања спремније 
и посвећеније баве наставним активностима у чијем извођењу уживају, 
чији их садржаји спонтано заокупе и то не само у току наставе, већ и ван 
школе. Утилитарна вредност спознате корисности утиче на формирање 
ставова о естетским, духовним, културолошким аспектима живота у 
грађењу властитог интелектуалног интегритета. Васпитна улога метода и 
пројекта је присутна у новом поимању карактера способности, нарочито 
оних најцењенијих – стваралачких. Уврежене предрасуде о непореци-
вом урођеном дару привилегованих литерата демистификује чињеница 
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условног каузалитета културе читања, знања о књижевности, квалитета 
критичког мишљења у умећу тумачења и њихова примена у говорним и 
писаним вештинама у мерљивој прогресији стваралачких способности. 
Не можемо се оглушити ни о теорију самодереминације која основну 
претпоставку развоја унутрашње и аутономне мотивације види у овом 
изванучионичком наставном контексту који несумњиво подржава уче-
никову аутономију у избору аспекта у приступу теми, у избору жанра 
и начина стваралачког поступања, неспутаног критичког ангажовања у 
дискусијама и вредновањима – што је увек подршка за самоиницијативу, 
али и зрење одговорности за изабрано, у контексту без условљавања и при-
тисака, у концепту наставе по властитој вољи и одлуци ученика – путника. 
Без дилеме, овај пројекат је примењив на свим школским узрастима као 
природни функционални исход разредног контекста који већ подржава 
ученичку аутономију, пројектно резултирајући поменутим исходима 
учења са разумевањем, преферирањем изазова у стваралачком огледању 
међу вршњацима, где је мотивација заједнички именитељ сразмерног 
јачања и самопоуздања и компетенција. Важно је разумети да није реч 
о сценарију са унапред одређеним улогама некаквог путујућег школског 
позоришта намењеног представама на локалитетима. Реч је стваралачком 
догађању у којем нови проживљаји непосредне инспирације постају не-
прекидни извори сопствених ученичких акција који се дограђују из сцене 
у сцену, а сама позорница се непрестано измешта, расклапа и трансфор-
мише, док је протагониста много више него што би то овај жанр могао 
да замисли. Ту ће понекад своје место наћи и кустоси, водичи, надахнути 
случајни пролазници, одушевљени властитом улогом у перформансу који 
се креира спонтаном иницијативом ђака. Слика српског кола који играју 
сви случајно сабрани на тргу испред Благовештенске црке у Сентандреји 
евалуацијски је доказ ефектности јединства спољашње и унутрашње 
мотивације у изванучионичком наставном догађају једног мајског дана 
2017. године.

Самовредновање је константа маршруте путујуће учионице. Она је 
динамчика програсија која, попут кривуље на њиховим тајним пратећим 
дијаграмима личне остварености, постаје видљива у расположењима, но-
вим познанствима и дружењима, нескривеним симпатијама и дивљењима. 
Имплицитно и посредно, ауторка сведочи и о методу којим се учеников 
мотив постигнућа или жеље да се буде компетентан у активностима које 
су заједничко стваралачко путујуће догађање подиже на ниво потребе за 
самоостварењем које је чак комплексније од такмичарских амбиција у 
којима ученик не дели своју одговорност са другим кандидатима. Путујућа 
ситуација се опажа као посебан изазов сопственој стваралачкој компетен-
цији за један заједнички поезис. Аспирација за доживљај успешности овде 
је сразмерна изазову самостално постављених циљева, али и стандарду 
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који је стваралачкој успешности поставила група. Отуда је заблуда и сама 
претпоставка да је у овим околностима страх од неуспеха мањи или не-
постојећи јер путујућа атмосфера релаксира. Стручно путовање је назив 
за вољну радну атмосферу у којој се продукти стваралачких активности 
дорађују, појачавају, допуњују, усклађују са вредносним стандардима као 
аксиолошком иманентношћу путујуће дружине. Уједначавање аспира-
ције свих путника за опажену вредност конкретног, личног доприноса 
заједничкој стваралачкој активности пројекта – довољан је феномен који 
метод стручног путовања као стваралачке активности потврђује и препо-
ручује савременој наставној пракси. 

Као пример потврде високих вредносних критеријума које прописују 
сопственом стваралачком учинку у далекосежним циљевима које сами за-
дају мисији овог пројекта, издвојићу само један доступан цитат из обимног 
стваралачког корпуса Медијатеке радова са пројекта „Путевима српског 
романтизма” који припада такозваном програмском тексту, једном од 
његових манифеста, такозваном „Романтизовању” из 2017. године: 

Прво правило романтизовања је: обично сагледати као посебно, ба-
налном дати узвишени смисао, уочити изузетност у другачијем. Друго пра-
вило романтизовања је слобода да се оде или остане. Једино то поништава 
време и простор. Једино то оспособљава за бесконачно. Принцип наше 
слободе је диоптрија за бесконачност – или је има или је нема. Способност 
виђења малог и блиског је услов сагледања бескраја. Разоткрити тајну и без 
вирења кроз кључаоницу. Романтичарска тајна је већих димензија. Због 
тога брзо путујемо. Треће правило: открити бесконачно у коначном. И 
највећа зграда је од честице песка, најдужа путања почиње сантиметром, 
зато се осврћемо у прошлост јер од нас ништа не почиње што већ није. 
То је романтичарски оријентиринг у времену. Наша улога је у одржавању 
бескрајности. То је сведочење у тачки преласка из прошлог у будуће. То је 
животно путовање (М.С. 24/2017).

Ако књига Друго путовање наставника и ученика Друге београдске 
гимназије по Србији и по Босни 1890. из 1891. године представља први 
монографски извор о екскурзијама у Србији, онда је пред нама друга, у 
многоме потпунија и методички поткрепљенија, оригинална монографија 
о школским екскурзијама која враћа достојанство српских просветних 
прегалаца овим новим, креативнијим приликама остварења у оригиналној 
идеји стваралачког изванучионичког рада са ученицима. Била је то по-
следња прилика за наше укрцавање у Паидејине крилате кочије. Та улога 
је морала да припадне професорки из школе која је директни потомак 
Друге београдске гимназије. 

Др Виолета Јелачић Србуљ, 
Филолошка гимназија, 

Београд
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Проф. др Драган Бошковић: Рецензија рукописа 
Поетика прикривања др Душице Потић

Рукопис Поетика прикривања Душице Потић истражује однос Сте-
вана Раичковића и фолклора. Његова полазна теза је да текст Стевана 
Раичковића садржи две равни: раван тематско-мотивске површине и 
раван скривених значења. Темељне елементе пишчеве поетике ваља по-
тражити на оној другој. Принцип поетике прикривања функционише на 
свим равнима књижевног дела па и на метапоетичкој.

Утолико ни Раичковићев однос с претходницима није очигледан. 
Како би истражила консеквенце поетике прикривања у односу на фол-
клор, ауторка формулише теоријско-методолошки оквир компилујући 
семиотичку школу и нову критику. У његовом је средишту појам типоло-
шког обрасца. Ауторка га дефинише као скуп формалних особина и њему 
адекватан модел света. Типолошки образац на нови текст може деловати 
системски – када моделује његову целину, парцијално – обликујући неки 
његов сегмент, и оказионално. Нови текст у односу на предложак карак-
теришу однос аналогије и однос трансформације. У првом случају она 
говори о мимези. Нови текст прихвата и формални и садржински аспект 
предлошка. Однос трансформације модификује типолошки образац. Он 
преиначава било форму, било садржину обрасца тако да се може мењати 
његов формални, а очувати садржински аспект, било обрнуто. Трансфор-
мација може изокренути образац (инверзија) или пак одбацити и његову 
форму и његову садржину (негација). 

Рукопис је подељен на два поглавља: „Мит и фолклор” и „Народна 
књижевност”. Мит сагледава модел света. Успоставља се најпре типолошки 
образац, а затим се сагледавају Раичковићеве стратегије митизације слике 
света, као и примена симбола унутар базичних координата митизованог 
модела света. Фолклор истражује партиципацију и функцију веровања 
те обреда и обичаја у стваралаштву Стевана Раичковића фокусирајући се 
превенствено на мотиве. 

Поглавље „Народна књижевност” бави се жанровима народне књи-
жевности у опусу овог писца: народном поезијом, народном прозом и 
малим облицима народне књижевности. Као што је у првом поглављу 
сваки сегмент фолклора усмерио на појединачне елементе књижевног дела, 
рукопис Поетика прикривања и народну књижевност испитује са истог 
аспекта. Народна лирика посматра се као оквир композиционих образа-
ца, народна проза као парадигматичко поље жанровских модела, а мали 
облици народне књижевности сагледавају се у односу на песнички језик 
новог текста. У времену је, стога, и њихов велики креативни потенцијал. 
Оне опстају у свести, у језику и у уметности захваљујући томе што њихова 
форма остаје иста, а отварају се за нове садржаје. 
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Теоријско-методолошки оквир је, с друге стране, омогућио да се 
сагледа однос Стевана Раичковића према фолклорном наслеђу и да се 
доведе у питање уврежено критичко мишљење како је аутор апсолутно 
самосвојан писац који у потпуности одбацује традицију. Поетика при-
кривања је и позив на два нова истраживања – испитивање Раичковићеве 
везе с писаном књижевношћу, првенствено с песницима српске поезије, 
те могућност да се проучавање модерне српске књижевност, паралелно с 
актуелним полазиштем усмереним на глобалне идејне и поетичке токове, 
фокусира и на на нашу културну вертикалу.

Рукопис Поетика прикривања Душице Потић препоручујем за 
штампу.

Проф. др Драган Бошковић

Др Станислава Бараћ: Рецензија рукописа Племенита мисија 
или мука жива: српски књижевници као професори 

проф. др Бојана Ђорђевића

Рукопис монографије Племенита мисија или мука жива: српски 
књижевници као професори представља синтетички обједињене резул-
тате вишегодишњих истраживања др Бојана Ђорђевића, истраживања 
у специфичној области коју је у домаћем академском пољу профилисао 
управо овај аутор. Реч је пољу у ком се укрштају књижевна и интелек-
туална историја са историјом образовних институција у Србији и Југо-
славији. Бојан Ђорђевић је доследно, на основу постојећих монографија 
али пре свега кроз сопствена, изворна архивска истраживања, пратио 
рад српских књижевника који су у исто време били и (средњошколски) 
професори. Своја методолошка полазишта аутор је представио у увод-
ном поглављу.

У овој монографији Ђорђевић је за анализу изабрао седам књижевни-
ка и књижевница, у издвојеним поглављима: Исидору Секулић, Симу Пан-
дуровића, Милицу Јанковић, Милоша Црњанског, Момчила Настасијевића 
и Десанку Максимовић. Црвена нит која повезује сва поглавља јесте однос 
књижевног и професорског рада у конкретним случајевима. Међутим, 
чини се, а нека будућа истраживања ће то потврдити или оповрћи, да 
би седам конкретних примера могли да се разумеју и као универзалнији 
модели овог односа, односа интелектуалац – наставник. 

Монографија је целим својим током изузетно јасно и прегледно пи-
сана, тако да читалац истовремено несметано прати и развој историјских 
догађаја, историју образовних институција, законске промене, промене 
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у школским програмима, као и (селективне) биографије изабраних књи-
жевника исписане кроз дату специфичну призму.

Како монографију отвара излагањем професорске каријере Исидоре 
Секулић, која је са наставничким радом почела да се бави у Аустроугар- 
ској монархији, Бојан Ђорђевић пружа осврт и на систем школа, од-
носно школа мањинских националних група у овој империји. Исидора 
Секулић свој рад наставља у Краљевини Србији, а онда након Првог 
светског рата у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. Фокусирајући 
се, дакле, првенствено на предавачки рад и на образовне програме у 
оквиру којих је извођен, Бојан Ђорђевић у овом поглављу у исписује 
и кратки преглед историје српских школа у три државе. Прегледно из-
носећи рад наставнице и професорке кроз сваку школску годину коју 
је провела у овом позиву, бележећи одсуства и путовања којима су она 
била разлог, Ђорђевић још једном пише и биографију Исидоре Секулић, 
односно надопуњује постојеће биографске чланке о њој. Пронашавши 
досад непозната документа у одговарајућим архивима (града Панчева, 
архиву Србије и Архиву Југославије), Ђорђевић расветљава непознате 
делове ауторкине биографије али и баца ново светло на њен књижевни 
и интелектуални рад. Пажљиво читајући редовне школске извештаје 
које је писала сама Исидора Секулић, или које су писали други, Бојан 
Ђорђевић даје један од кључних прилога за утемељно одређење феми-
низма Исидоре Секулић. Један од документа везаних за Секулићеву, 
допис Министарству о оставци на професорско место, који је био део 
опште побуне и организоване акције просветних радника у првим го-
динама Краљевине СХС, у структури књиге постаје једно од кључних 
места, њених лајт-мотива, када се током даљег читања открије да су сви 
приказани књижевници-наставници на исти начин учествовали у том, 
испоставиће се, успешном подухвату.

Према сличној структури, Ђорђевић описује и професионалне 
наставничке биографије осталих књижевника. Колико ће се структуре 
поглавља разликовати зависило је од биографије самог књижевника, од 
архивских докумената које је Ђорђевић у датом случају пронашао, од 
специфичних историјских околности које су условиле деловање професо-
ра-књижевника, па с тим у вези и колико их је било нужно разјашњавати. 
Ипак, седморо изабраних књижевника живи и делује у, грубо узев, истом 
историјском периоду. Ђорђевић докуметовано показује њихове позиције у 
кључним догађајима светске историје, строго водећи рачуна да то прикаже 
из перспективе наставничке каријере.

За већину књижевника-наставника формативан је, и за професор-
ску каријеру и за књижевни рад, важан Први светски рат, док су неки 
од ових наставника имали славну или неславну улогу у идеолошким 
обрачунима пред Други светски рат. Бојан Ђорђевић скрупулозно до-
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кументује и анализира активну улогу књижевника-наставника у том 
времену и оцртава слику која се испоставља врло сложена из изабране 
истраживачке перспективе. Тако ће се показати да је, на пример, Момчи-
ло Настасијевић био један од најревноснијих и највреднијих наставника 
који је немерљиво допринео образовању својих ученика; с друге стране, 
као близак сарадник Љотићевог Збора, био је онај који ревносно про-
гони своје ученике и колеге комунисте, међу којима и Душана Матића. 
Изузетно прецизно и чак приповедачки живо Ђорђевић је описао мо-
рална искушења у којима се као наставница нашла Десанка Максимовић, 
непосредно пред Други светски рат и непосредно након њега. У овом 
поглављу показано је како се они који су од стране школских инспекција 
и директора оцењивани као сувише благи и неуаторитативни, исказују 
као узори етике и човечности када се нађу у преломним тренуцима. 
Овакви, и други примери, којих је у монографији много, откривају да 
је наставнички посао (био) много више од законски и професионално 
прописаних захтева.

У случају књижевника-наставника, ова монографија озбиљно до-
приноси разбијању доминантних стереотипних представа о књижевној 
делатности и показују којим се сложеним (не)условима она готово по 
правилу за ову групу аутора одвијала. 

С друге стране, монографија открива до сад непознате а директне 
везе између редовних професорских обавеза и конкретних књижевних 
дела изабраних аутора (нпр. између предавања професорке Максимовић 
у Дубровнику и Летописа Перунових потомака песникиње Максимовић 
у Београду). Суверено владајући познавањем књижевних дела изабраних 
књижевника, Ђорђевић је кроз истраживање њихове наставничке актив-
ности успео да разоткрије генезу њихових књижевних дела. Ђорђевићева 
одлична упућеност у научну литературу о овим српским књижевницама и 
књижевницима, такође је била предуслов за исправљање многих погрешно 
уврежених мишљења о сваком од њих. 

Вршећи синтезу својих истраживања и раније објављених радова о 
наведеним књижевницима, Бојан Ђорђевић се трудио да пред читаоце 
изнесе целовиту монографију која се с лакоћом чита у континуитету. 
Аутор се, такође, трудио да грађа и подаци говоре што више сами за 
себе, али се није устезао да их када је то нужно или када осећа потребу 
и тумачи и оцењује. Са понеком Ђорђевићевом вредносном оценом или 
формулацијом не бисмо се, међутим, могли сложити. На нивоу целине, 
аутору се мора одати највише признање не само за мукотрпан истра-
живачки рад, већ и за осмишљено и дисциплиновано изношење грађе 
и аргументације. Ова монографија представља немерљив допринос за 
историју књижевности, историју интелектуалаца и историју образовних 
инститиција у Србији и Југославији. Она је вредан научни резулатат не 
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само као довршена целина, већ и као обавезна литература за све будуће 
истраживаче у овом пољу.

Рукопис монографије се најсвесрдније препоручује за објављивање.

Др Станислава Бараћ, 
научна сарадница Института за књижевност и уметност

ПРОФ  ДР СЛОБОДАН Ж  МАРКОВИЋ – 
ЧОВЕК ИНСТИТУЦИЈА 

(Уводна реч у зборнику Слободан Ж. Марковић – човек институција, 
ур. А. Јерков, Б. Сувајџић, Београд: Филолошки факултет, 

Савез славистичких друштава Србије, 2018)

Постоје људи који, где год да крену, нешто оставе за собом. Где год да 
стану, нешто утемеље. Проф. Слободан Ж. Марковић је био један од таквих 
људи. Изузетних организационих способности и неуморне радиности, 
челичне воље и ваљевске домишљатости, проф. Марковић је био један 
од утемељивача и оснивача неких од најважнијих културних установа 
у Србији у другој половини 20. века. Задужбина Десанке Максимовић, 
Вукова задужбина, Међународни славистички центар на Филолошком 
факултету. Био је дугогодишњи председник Друштва за српскохрватски 
језик, Савеза славистичких друштава Југославије, МСЦ-а, представник 
српске славистике у Међународном комитету слависта, почасни члан ове 
светске организације слависта, председник Културно-просветне заједнице 
Србије. У позадини свих ових функција и задужења била је једна мисао, 
једна идеја. Свест о потреби неговања и што бољег представљања српске 
културе у свету и хуманистичка посвећеност језику и књизи. 

Није случајно што смо уводни део Зборника посвећеном проф. 
Марковићу почели задужбинама. Оно што човек учини за душу на овом 
свету остаје му као попутбина за онај свет. И овај Зборник је, својеврсна, 
задужбина.

Проф. Марковић је Задужбину Десанке Максимовић, сведоци смо 
томе, пазио као своју кућу. Вукова задужбина је била за њега средиште 
вуковског завета о потреби сабирања свега што је најбоље у српском је-
зику и култури под један кров. Друштво за српски језик је под његовим 
руководством постало духовно жариште педагошких активности профе-
сора Филолошког факултета. Био је доајен и почасни члан МКС-а, чије се 
мишљење тражило и уважавало. 

У свим овим институцијама проф. Марковић је оставио неизбри-
сивог трага. И био им је посвећен до краја. Само неколико месеци пре 
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одласка прикупљао је грађу за израду једне личне историје Међународног 
славистичког центра, коју је једино он и могао да напише. Нажалост, ти 
мемоари нису довршени. Али је довршена драгоцена историја Друштва 
за српски језик, поводом његове стогодишњице, коју је проф. Марковић 
2010. године написао заједно са Босом Милић. 

Не би било претерано рећи да је у свим великим пројектима, круп-
ним подухватима и темељним захватима српске културе у другој поло-
вини 20. века, професор Марковић имао мањег или већег удела. Очувао 
је Задужбину Десанке Максимовић под кровом Народне библиотеке и у 
најгорим временима, утемељио једну од најзначајнијих награда српског 
песништва, трасирао пројекат критичког издања Сабраних дела Десанке 
Максимовић, који ће се, старањем Станише Тутњевића и Ане Ћосић Ву-
кић и остварити на размеђи векова. Национална култура му дугује много. 
Ваљево, још више.

Међу свим овим Професоровим заслугама издвојио бих једну. То је 
изузетан лични труд професора Марковића да се испуни сан који српска 
славистика сања још од времена Александра Белића, да се у Београду 
одржи велики конгрес светске славистике. Професор Марковић се као 
дугогодишњи српски представник у Међународном комитету слависта 
лавовски борио да Србија добије подршку за то. И добила ју је. Једногла-
сно. Некако смо се, људски, надали да ће професор Марковић дочекати 
Конгрес о коме је толико сањао, јер би то било у складу са људском и са 
божјом правдом. Али, ко смо ми да одлучујемо о томе. Два најзаслужнија 
човека за историјски успех српске славистике, проф. Богољуб Станковић 
и проф. Слободан Марковић, на XVI Међународном конгресу слависта 
2018. године у Београду, нажалост, нису са нама. Али су њихове идеје у 
корену свих наших напора у склопу припреме и практичне реализације 
овог важног пројекта. 

Шта рећи о његовој посвећености Међународном славистичком цен-
тру. Можда је најбоље навести део говора самог професора Слободана Ж. 
Марковића са другог заседања МСЦ-а, из 1972. године, који је одржао у 
својству првог директора Центра: „Желео бих да овај симпозијум у своме 
току оживотвори право значење овога појма које је он имао у старих Грка: 
да буде духовно добро пријатеља, да покаже сву лепоту зближавања људи 
у раду и у науци”.

Проф. Марковић је био професор старог кова. Као професор нових 
југословенских књижевности, као управник Катедре за српску књижев-
ност, тада за југословенске књижевности, као продекан и декан Фило-
лошког факултета, професор Марковић је много учинио за наш Факултет. 
Кроз његове руке су прошле генерације студената, према којима је увек 
имао очински приступ.
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Један од најважнијих професионалних сегмената рада проф. Марко-
вића био је усмерен на праћење, промовисање и тумачење књижевности за 
децу. Као председник управног одбора Змајевих дечјих игара, као главни 
уредник часописа „Детињство”, са својим чувеним антологијама српских 
прича за децу и српских поема за децу, али и као професор књижевно-
сти за децу на Филолошком факултету, професор Марковић је остварио 
изузетне резултате. 

И, на крају. Дирљива је била посвећеност Професора завичају и 
завичајцима. „Моји Ваљевци”, говорио би увек када бисмо водили сту-
денте, младе слависте, на студијску екскурзију у Бранковину. О завичају 
је мислио и када је, својим књигама и ауторитетом помагао библиотеку у 
Љигу. Остаће и та библиотека, да живи. И да чува и очува име професора 
Марковића. 

Постоје људи који, где год да крену, нешто оставе за собом. Где год 
да стану, нешто утемеље. Проф. Марковић је био један од таквих људи. 
Отуда ће његови унуци, са истинским поносом моћи да носе успомену на 
његово име. 

Бошко Сувајџић,  
председник Међународног комитета слависта
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ПОДРШКА ПРОЈЕКТУ РОМИ И РОМСКИ ЈЕЗИК: 
ПРАВА РИЗНИЦА ЗА РАЗНОЛИКОСТ 

И ОБРАЗОВАЊЕ

Исмет Јашаревић: Водич за наставнике

Носиоци пројекта су Центар за афирмацију и интеграцију Рома 
– ЦАИР (Београд) 

Р. Србија и Rromani baxt (Ромска судбина – Париз) организација коју 
је основала Међународна унија Рома (НВО категорије 2. у УНО под бројем 
Д 9424) за образовање, културу и узајамно поштовање у разноликости. 
Rromani baxt у Француској има статус удруженог по закону 1901.

РОМИ И РОМСКИ ЈЕЗИК (RROMANI ĆHIB):  
ПРАВА РИЗНИЦА ЗА РАЗНОЛИКОСТ И ОБРАЗОВАЊЕ 

физичка изложба – виртуелна изложба 
Џепни водич за наставнике

„Језик је много више од средства комуникације; то је суштина 
нашег човечанства. Наше вредности, наша уверења и наш иденти-
тет су уграђени у то. Преко језика преносимо своја искуства, своју 
традицију и своје знање. Разноликост језика одражава неспорно 
богатство наше маште и начина живота.”

Одре Азулај – генерална директорка UNESCО-а

„Ако друштва не умиру [...], то је зато што имају језике, а ови 
језици причају о њима.”

Клод Ажеж – професор у Collège de France (Париз)

Наставници, који ће своје ученике пратити на изложби „Роми и 
ромски језик – права ризница образовања и различитости”, позвани су да 
прочитају следећих неколико страница, како би својим ученицима били 
што бољи водичи током посете. Пре свега упознаћемо ученике са контек-
стом који је довео до припреме пројекта, после чега ће им ова брошура 
понудити описе панела по одељку (Пут историје, Булевар лингвистике, 
Раскрснице писања, Алеја школовања и Трг културе).

Од тренутка уласка у Европску унију, оних држава које су раније биле 
чланице КОМЕКОН-а (у европским проширењима 2004. и 2007. године), 
појам „Ром” се наметнуо јавном мњењу, медијима и политичким актери-
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ма. На Првом европском самиту, који је био посебно посвећен ромским 
питањима у Бриселу 16. септембра 2008. године, француска министарка 
за социјална питања и солидарност, Христина Бутин, објавила је да у 
Француској живе 400 000 Рома. Занимљиво је да је знање већинског ста-
новништва о Ромима остало на нивоу застарелих информација, какве се 
до дан-данас могу читати или чути, а које потичу из уврежених претпо-
ставки о овом народу, још од деветнаестог века, а не из резултата значајних 
истраживања спроведених последњих деценија. Поред научних нетачно-
сти, примећује се да стално понављање клишеа и погрешних стереотипа 
генерално доводи до грешака у процени Рома и од многих друштвених и 
политичких актера, чак и ако је процена мотивисана неоспорно добром 
вољом оног који коментарише. Неуспех многих до сада преузетих мера и 
деградација слике Рома у очима већинског становништва подстиче ризик 
од сукоба до којих долази у различитим земљама, уз огромно трошење 
јавних фондова у пројектима заснованим на неадекватној перцепцији 
стварности.

Подједнако озбиљне, структуре различитих нивоа, од локалних 
школа до међународних и наднационалних организација, преко мини-
старстава различитих земаља, констатују неуспех бројних пројеката који 
се тичу образовања ромске деце, али не схватају да је тај неуспех последица 
недостатка поуздане информације о питању ромског језичког и културног 
наслеђа и о „добрим” и „лошим” резултатима искустава из прошлости 
и из других земаља. Ипак, с обзиром на положај ученика, приступ зна-
чајном благу људског знања кроз сопствени језик је легитимна тежња и 
широко признато право. Роми нису изузетак. Напротив, они отварају нове 
перспективе за управљање географски удаљене културе помоћу нових 
технологија, методом која ће бити све кориснија за све више разноликих 
наслеђа у огромним просторима за размену култура.

С друге стране, Србија је једна од најбогатијих европских земаља у 
смислу природних ресурса у подручју ромског блага и – иако неке струк-
туре сада слабо раде, оне су оставиле знатно наслеђе. Сад већ стари проје-
кат, настава ромског језика у школама и универзитетима Србије, сведочи 
о потреби бољег упознавања са ромским наслеђем. У Паризу постоји 
одсек ромског језика и културе у Националном институту оријенталних 
језика и култура, што је јединствено богатство у свету, нарочито зато што 
овај институт издаје магистарске и докторске дипломе за ромски језик и 
културу. Стога је потпуно природно пружити ресурсе, који би предста-
вили јавности и социјалним и политичким актерима сигурне и поуздане 
информације, како би се осигурала озбиљна алтернатива многобројним 
неоснованим и лажним тврдњама које се настављају и које циркулишу 
појачано на друштвеним мрежама, кроз интернет.
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Ова изложба брани мишљење да је у датој земљи погрешно, неправед-
но и штетно да се Роми позматрају као енклава или „страно тело”, затворе-
но у маргиналној заједници. Такав приступ може одговарати једностраној 
визији одређеног дела већинског становништва, али ни на који начин 
реалности Рома: заправо, без обзира на сва имена која су им била дата, они 
су увек били модел интеграције (са два изузетка: у случају искључивања 
од стране јавности, што може довести до једноставног и отвореног фи-
зичког истребљења, као што нас историја учи, и после увођења политике 
механичке социјалне помоћи, најчешће обложене корупцијом). 

Суживот и културна размена Рома са локалним становништвом 
(укључујући и оне особе које носе друге језике и друге културе осим оних 
који су именовани мањинама) увек су били и остају правило, бар док 
политике засноване на лажним информацијама не ометају овај природ-
ни процес. Истовремена присутност барем два језика и две културе код 
сваког ромског говорника, као и чињеница да нису ови језици и културе 
супротстављене, него чврсто међусобно везане (наравно са свим могућим 
степенима прожимања) изражавају складни плурализам и комплемен-
тарност језика, култура и светопогледа. 

Генерална Делегација за француски језик и језике Француске 
(DGLFLF у Министарству културе и комуникација) љубазно је обезбедила 
не само моралну, него и финансијску подршку у сврху реализовања ове 
изложбе и њеног представљања у Француској и на међународном нивоу 
(укључујући и наднационалне и међународне институције). Изазов је био 
да се превазиђу две препреке: прва је неспремност многих друштвених 
актера да прихвате промоцију, па чак и постојање унутрашње језичке и 
културне разноликости, а друга општи презир према ромском језику као 
једном од европских језика. Заправо, известан број публикација још и 
данас покушава да докаже да ромски језик или уопште не постоји, или да 
је нестао, или чак да је то мешавина, односно својеврсни сленг локалних 
већинских језика, па чак и да Роми одбијају да говоре ромски међу собом. 
Аутори таквих публикација, заснованих на идеологији порицања, упркос 
очигледног реалитета износе да су Роми и ромски језик „страно тело” у 
националном друштву, па стога покушавају на овај начин да их по сваку 
цену избришу из одређеног друштва, ако не физички, барем појмовно, 
исто као што то чине бела крвна зрнца у организму. 

Истинито поштовање сваког грађанина, његових општих права и 
друштвене разноликости уопште, заснива се на супротним принципима, 
пре свега кроз признање свих језичких и културних блага и њихове про-
моције, у сврху појачања разноликости као богаства не само мањинских 
грађана, него и друштва у целини. Ромски језик је данас наслеђе од око 12 
милиона Рома у Европи и преко половина њих га зна, чак и ако га само 
између 4 и 5 милиона говори сваки дан – у укупном збиру то је више од 
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албанског, арменског, хрватског, данског, белоруског, естонског, летонског, 
литванског, финског, малтешког, македонског, норвешког, словачког, сло-
веначког итд... Од горе поменутих препрека, прва никад није била стварно 
проблем на простору бивше Југославије и пре свега у Србији, чак и за 
време османске владавине, јер су сви увек били (осим за време ратова) за 
међуетничко поштовање и равноправност владајуће визије. Што се тиче 
другог наведеног, доказано је да лингвистичка и историјска истраживања 
немају никакву основу, осим дискриминационе политике. Зато је важно да 
рационални закључци уз адекватне информације допру до јавне свести, 
што је, између осталог, и циљ ове изложбе.

У овом контексту се представља све јаче питање образовања и ва-
спитања Рома, пре свега кроз породични процес, али и кроз формални 
пројекат просветних институција. Ма шта да се узме у обзир, основана и 
поуздана информација је у свим случајевима од суштинског значаја. Ово је 
главни задатак ове изложбе, која чини видљивим закључке целовековног 
истраживања и проучавања различите врсте, покушавајући да идентифи-
кује претходне грешке и истакне примере добре праксе, а да не заборави 
да оно што се сматра добром праксом у једном друштвеном окружењу, 
може бити грешка у другом. 

Изложба је представљена и као својеврсна „самопослуга”. Заправо, с 
једне стране нисмо хтели још једном представити низ површних и нејасних 
елемената, али са друге стране није било могуће ни детаљно представити 
само један сектор тематике јер, фактички, њени различити аспекти обја-
шњавају једна другу. Зато је одлучено да се ова тематика посматра широко 
и да се представи у облику градског плана, са дотичним карактеристичним 
таблицама, у следећим аспектима:

(Пут историје)

A01 – ПОРЕКЛО СВИХ ИНДОЕВРОПСКИХ ЈЕЗИКА

Први панел A01 је подсетник – може бити користан за ученике чак 
и мимо субјекта Рома, о заједничком пореклу свих индоевропских језика 
– према тези која је за сад највероватнија и најприхваћенија, проф. Ма-
рије Гимбутас. Наставник ће показати разноликост језика ове породице и 
њихово ширење у Европи и северној Индији (са иранским простором, где 
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га само између 4 и 5 милиона говори сваки дан – у укупном збиру то је више од 
албанског, арменског, хрватског, данског, белоруског, естонског, летонског, 
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(ПУТ ИСТОРИЈЕ) 

 
A01 – ПОРЕКЛО СВИХ ИНДОЕВРОПСКИХ ЈЕЗИКА 
 Први панел A01 је подсетник – може бити користан за ученике чак и мимо 
субјекта Рома, о заједничком пореклу свих индоевропских језика – према тези која је за 
сад највероватнија и најприхваћенија, проф. Марије Гимбутас. Наставник ће показати 
разноликост језика ове породице и њихово ширење у Европи и северној Индији (са 
иранским простором, где данас постоје стабилни језици, али су дуго постојали и језици 
номадских империја попут империја скићана или скита). 
 
A02 – ФОРМИРАЊЕ ДРЕВНИХ, СРЕДЊОВЕКОВИХ И МОДЕРНИХ ИНДО-
АРИЈАНСКИХ ЈЕЗИКА 
 Овај објекат A02 показује како су древна индијска наречја, састав врло 
једноставних говора, родила санскрит – најсложенији језик у историји човечанства. Тај 
се језик симболизује металном цеви, јер се није променио од када су га мудраци Рши (и 
мудракиње  Ршике) древне Индије формирали око 1500 године пре нове ере. Пошто је 
већ хиљаду година касније, остао ван домашаја лаика, реформисти – укључујући Буду 
и Махавира, осниваче будизма и џаинизма, направили су компромис између језика 
народа и санскрита да би их народ боље разумео: ови језици су пракрити, 
представљени дрвеним прутићима, јер њихово име значи „природно”. Касније су 
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данас постоје стабилни језици, али су дуго постојали и језици номадских 
империја попут империја скићана или скита).

A02 – ФОРМИРАЊЕ ДРЕВНИХ, СРЕДЊОВЕКОВИХ 
И МОДЕРНИХ ИНДО-АРИЈАНСКИХ ЈЕЗИКА

Овај објекат A02 показује како су древна индијска наречја, састав 
врло једноставних говора, родила санскрит – најсложенији језик у 
историји човечанства. Тај се језик симболизује металном цеви, јер се није 
променио од када су га мудраци Рши (и мудракиње Ршике) древне Индије 
формирали око 1500 године пре нове ере. Пошто је већ хиљаду година кас-
није, остао ван домашаја лаика, реформисти – укључујући Буду и Махави-
ра, осниваче будизма и џаинизма, направили су компромис између језика 
народа и санскрита да би их народ боље разумео: ови језици су пракрити, 
представљени дрвеним прутићима, јер њихово име значи „природно”. 
Касније су народни језици, обогаћени санскритом и пракритима, али и 
персијским и арапским, а коначно и енглеским, дали данашње језике, који 
су представљени у бојама на мапи врх објекта. Видимо да око 1000. године 
нове ере говорници ромског језика одлазе према Европи.

A03 – ИЗЛАЗАК ИЗ ИНДИЈЕ „O BARO TELǍRIPEN”

Мапа A03 приказује главне фазе егзодуса Рома из града Каннауџа до 
Газнија у Забулистану (сада Авганистан), затим у Хорасан (северно од Пер-
сије), па даље њихов пут до Источне Мале Азије. Од Индије до Хорасана 
су Роми били депортовани и затим продати, а касније се кретали напред 
заједно са Селџуцима (првим Турцима, који су стигли у данашњу Турску) 
и Персијанцима из Хорасана. Персијски је постао званични језик Мале 
Азије од 1100. до 1300. године. У ствари, ови Индијци су били депортовани 
у Забулистан јер су били потребни локалном султану, Махмуду Газнелију, 
као уметници и занатлије како би подигао ниво своје скромне престонице 
Газни на светски ниво.

A04 – «RROM» – СОПСТВЕНО НАЗИВАЊЕ – ЛОКАЛНИ 
ИЗГОВОРИ ПРЕМА ГОВОРИМА

Реч Rrom потиче од облика Ḍomba, Ṛomba, који је изворно значио 
на санскриту (крајем седмог века) „бубњар, музичар, свети позоришни 
глумац”, а потом и просто „уметник”. То је назив којим Роми настављају да 
се именују до дан-данас, односно ово је њихов „ендоним”. Из тога се може 
закључити да су уметници и занатлије били бројни у депортацији. Мапа 
приказује различите изговоре речи „Ром” на локалним говорима ромског 
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језику по регионима. Овај појам први пут се појављује у италијанској 
хроници 1385. године.

A05 – САСТАВ ИЗВОРНОГ ЈЕЗГРА РОМСКЕ ЛЕКСИКЕ

Овај цртеж показује откуд потиче основни ромски речник: од ста-
роиндијских језика, од персијског (речи стечене у Малој Азији, где је 
персијски био службени језик више од 200 година), од грчког (речи та-
кође стечене у Малој Азији, где је грчки остао главни језик вековима), од 
осетског, јерменског, грузијског и других ... „Кружни графикон” показује 
одговарајуће пропорције ових речи различитог порекла у основном реч-
нику данашњег ромског језика.

A06 – ПЕРИОДИ МОБИЛНОСТИ И СЕДЕНТАРНОСТИ 
У ИСТОРИЈИ РОМА (упоредни дијаграм)

Дијаграм A06 је намењен да одговори на питање које се стално по-
нављало међу људима заинтересованим за нашу историју: Која је стварна 
веза између Рома и мобилног живота? На дијаграму су приказана географ-
ска подручја с десна на лево у абсцисима по ширим регијама (од северне 
Индије до Новог света) и ток времена у ординатама, од иницијалне депор-
тације из Каннауџа (у Индији) до садашњих времена. Тако хоризонтални 
као и умерено нагнути сегменти представљају периоде мобилности, док 
колоне симболизују одржавање у датом региону са седалачким начином 
живота. Мобилност унутра дате земље изражава вертикални завртањ. 
Дијаграм визуелизује на тај начин однос између мобилности и седентар-
ног живота.

A07 – СТАТИСТИКЕ О ПРИСУСТВУ РОМА И ГОВОРНИЦИМА 
РОМСКОГ ЈЕЗИКА У ЕВРОПИ (ПО ЗЕМЉАМА)

Ова мапа на панелу A07 показује величином кружних графикона 
апсолутни број Рома у свакој држави Европе, док сектор обојен наранџа-
сто, показује проценат ромских говорника. Поред тога, боја саме земље 
симболизује проценат Рома у њој.

A08 – ПУТЕВИ ДИФУЗИЈЕ ДВАЈУ ГЛАВНИХ 
ТУЂИХ НАЗИВА РОМСКОГ НАРОДА 

(√циган- и √Gyps-)

Убрзо после свог доласка на Блиски исток, Роми су означени од стра-
не локалних популација двама главним именима: са једне стране називали 
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су их „Египћани” – пошто су се први прави контакти са Европљанима (на-
име са Крсташима) догодили, без сумње, током поробљавања Јерусалима 
у јулу 1099. године, а тада су Индијци служили фатимидским Египћанима 
који су владали Светим градом. С друге стране, назив „Ацингани” – што 
је било име старе манихејске секте која је нестала пре више од једног века, 
остао је као верска увреда Византинаца против „јереси” многих богатих 
цркава у источној Анадолији. Надимак „Ацингани” је обухватио Роме с 
обзиром на њихову блискост са Арменима (видели су у арменским црк-
вама богате украсе, који су их подсетили на индијске храмове). Роми су 
видљиво више волели први назив (Египћани), који су сматрали преводом 
свог имена на грчки и који су ширили током свог кретања према западу, 
Средоземном мору и Балкану. Међутим, она друга ознака (Ацигани, Цига-
ни) била је коришћена у румунским провинцијама Богданске (Молдавије) 
и Каравлашке (Мунтеније), где су Грци-фанариоти били веома присутни 
у администрацији. Истовремено реч „Циган” је нестала из грчког језика у 
Грчкој. Мапа показује путовање ова два егзонима (имена даваних од стране 
других људи) у Европи са разним облицима, који се узимају локално.

(Булевар Лингвистике)

Б01 – ДИЈАЛЕКТАЛНА СТРУКТУРА РОМСКОГ ЈЕЗИКА 
У ЕВРОПИ

Ромски се дели на два супердијалекта (О у зеленој и Е у плавој), као 
што се види на мапи панела B01. Ови супердијалекти се деле сваки на два 
дијалекта према фонетској особини (мутација или не два сугласника ćh и 
ʒ), што чини укупно четири дијалекта (приказано у светлој зеленој, тамно 
зеленој, светлој плавој и тамној плавој). Поред тога, неке мале групе Рома 
су се одвојиле од ових дијалеката, изгубиле су употребу ромског језика, 
док су задржале неколико десетина речи које користе унутар већинског 
језика своје земље – пре свега у шпанском, каталонском и енглеском. Ова 
наречја се називају паггердилекти (односно „сломљени говори”, или на 
шпанском « кало »).

 Ова мапа на панелу A07 показује величином кружних графикона апсолутни број 
Рома у свакој држави Европе, док сектор обојен наранџасто, показује проценат 
ромских говорника. Поред тога, боја саме земље симболизује проценат Рома у њој. 
 
A08 – ПУТЕВИ ДИФУЗИЈЕ ДВАЈУ ГЛАВНИХ ТУЂИХ НАЗИВА РОМСКОГ 
НАРОДА 
(√циган- и √Gyps-) 
 Убрзо после свог доласка на Блиски исток, Роми су означени од стране 
локалних популација двама главним именима: са једне стране називали су их 
„Египћани” – пошто су се први прави контакти са Европљанима (наиме са Крсташима) 
догодили, без сумње, током поробљавања Јерусалима у јулу 1099. године, а тада су 
Индијци служили фатимидским Египћанима који су владали Светим градом. С друге 
стране, назив „Ацингани” – што је било име старе манихејске секте која је нестала пре 
више од једног века, остао је као верска увреда Византинаца против „јереси” многих 
богатих цркава у источној Анадолији. Надимак „Ацингани” је обухватио Роме с 
обзиром на њихову блискост са Арменима (видели су у арменским црквама богате 
украсе, који су их подсетили на индијске храмове). Роми су видљиво више волели први 
назив (Египћани), који су сматрали преводом свог имена на грчки и који су ширили 
током свог кретања према западу, Средоземном мору и Балкану. Међутим, она друга 
ознака (Ацигани, Цигани) била је коришћена у румунским провинцијама Богданске 
(Молдавије) и Каравлашке (Мунтеније), где су Грци-фанариоти били веома присутни у 
администрацији. Истовремено реч „Циган” је нестала из грчког језика у Грчкој. Мапа 
показује путовање ова два егзонима (имена даваних од стране других људи) у Европи 
са разним облицима, који се узимају локално. 
 

 
(БУЛЕВАР ЛИНГВИСТИКЕ) 

 
Б01 – ДИЈАЛЕКТАЛНА СТРУКТУРА РОМСКОГ ЈЕЗИКА У ЕВРОПИ 
 Ромски се дели на два супердијалекта (О у зеленој и Е у плавој), као што се 
види на мапи панела B01. Ови супердијалекти се деле сваки на два дијалекта према 
фонетској особини (мутација или не два сугласника ćh и ʒ), што чини укупно четири 
дијалекта (приказано у светлој зеленој, тамно зеленој, светлој плавој и тамној плавој). 
Поред тога, неке мале групе Рома су се одвојиле од ових дијалеката, изгубиле су 
употребу ромског језика, док су задржале неколико десетина речи које користе унутар  
већинског језика своје земље – пре свега у шпанском, каталонском и енглеском. Ова 
наречја се називају паггердилекти (односно „сломљени говори”, или на шпанском 
« кало »). 
 
Б02 – ДА УЧИНИМО ВИДЉИВИМ РАСТОЈАЊЕ МЕЂУ РОМСКИМ 
ГОВОРИМА 
 Друго врло значајно и често питање о ромском језику је степен разликовања 
(растојање) између његових дијалеката. Захваљујући математичком методу, могуће је 
проценити неку врсту „удаљености” између четири ромска дијалекта, а ова удаљеност 
се  представља у тетраедрону на овом панелу. Према обрачуну ове методе, ако је 
растојање између два дијалекта мање од јединства (овде 50 центиметара), суочавамо се 
са два дијалекта истог језика, али ако је ово растојање веће од јединства, реч је о два 
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Б02 – ДА УЧИНИМО ВИДЉИВИМ РАСТОЈАЊЕ МЕЂУ 
РОМСКИМ ГОВОРИМА

Друго врло значајно и често питање о ромском језику је степен раз-
ликовања (растојање) између његових дијалеката. Захваљујући математич-
ком методу, могуће је проценити неку врсту „удаљености” између четири 
ромска дијалекта, а ова удаљеност се представља у тетраедрону на овом 
панелу. Према обрачуну ове методе, ако је растојање између два дијалекта 
мање од јединства (овде 50 центиметара), суочавамо се са два дијалекта 
истог језика, али ако је ово растојање веће од јединства, реч је о два ра-
зличита језика (као што су српски, пољски и руски – такође представљени 
на панелу). Стога је јасно да овде постоје четири дијалекта истог језика, а 
не различити ромски језици, као што неки експерти тврде. На дну панела, 
видимо списак 200 основних речи у четири дијалекта ромског језика; оне 
речи које служе за израчунавање растојања између ромских дијалеката. 
Ради упоређавања, представљени су и други језици као мали сателити око 
лоптица, који представљају четири ромска дијалекта.

Б03 – ШЕСТ ГЛАВНИХ СЦЕНАРИЈА ОСИРОМАШЕЊА 
РОМСКОГ ЈЕЗИКА 

Током свог почетног путовања од средњовековне Индије до западних 
друштава у Европи, ромски језик је обогаћен многим утицајима, али ис-
товремено и осиромашен – као и многи језици света током своје историје, 
а можда још и више због мобилности говорника. Овде је изложено шест 
врста процеса осиромашења, а наставник може направити паралелу са 
еволуцијом неког другог језика – што би показало универзалност таквих 
еволуција.

1) Овде није лако наћи паралелан пример, али можемо споменути 
да српски језик разликује „пушити” и „димити”, па да млади 
Срби из емиграције у Америци или Француској мешају доти-
чне појмове под утицајем енглеског и француског (на енглеском 
«smoked» за оба, на француском «fumé» за оба), а неки од њих 
кажу „пушено месо” уместо „димљено месо”.

2) Увођење модерног објекта, мало другачијег од традиционалног 
објекта, приноси реч која га прати: на пример, „фешн вик” не 
представља баш исту одећу као обична „недеља моде”, па није 
исто да се „лајкује френд” и да се „воли пријатељ”. „Шампињо-
ни” су стварно гљиве али само врсте Agaricus bisporus у кухињи 
итд... Све шта се дешава у српском језику, може се приметити и 
у другим језицима, укључујући и ромски. 
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3) Сви говорници имају тендецију, пре свега у најмлађим годинама 
свог живота, да користе речи широког значења уместо преци-
знијих израза: „ићи” уместо „ходати, отићи, поћи, путовати, 
кретати се, возити се, јахати” итд. или „вода” уместо „реке, мора, 
језера, зној” итд. Исто се најчешће користи реч „новац” уместо 
„плате, трошка, дечијег додатка, помоћи, стипендије, износа, 
квоте” итд. Док дете расте, учи ове појмове и уз помоћ родитеља 
усваја све шири речник. Заиста може да се живи са неразвије-
ним речником, али богатство изражавања дозвољава бољи 
живот. Улога је и родитеља и школе да преносе ово богатство 
али кад недостаје подршка и једног и другог, баштина се губи и 
од поколења до поколења језик постаје све сиромашнији. Ово се 
десило са ромским и панел показује случајеве такве еволуције, 
као последице мањка ромске школе и небриге родитеља, чија је 
улога да обогате речник деце/ученика, јер се нико не рађа као 
свезнајући...

4) На сличан начин неке нијансе, које су постојале у староромском 
језику, налазе се у ризику да нестану, због језика окружења који 
их не поседују. На пример, ромски има имперфект, глаголски 
облик који је у Србији све ређе у употреби. Нико више не каже 
Он свираше и ја слушах... него Он је свирао и ја сам слушао. Тако 
су Роми губили у Србији структуру Baśalel sas thaj me aśunav sas 
и сада кажу Baśaldǎs thaj me aśundem... што није сасвим исто...

Такође, ромски је имао фреквентатив pućhkerel („запиткује”) поред 
нормалног глагола pućhel (пита) али је тај облик нестао у више земаља, 
где месни језик не поседује такву глаголску форму. 

5) Ова врста сценарија је врло честа у модерним језицима, поготово 
у њиховим градским варијантама, где су се говорници удаљили 
од сеоског света и његове терминологије, а прилично и од при-
роде, алата, разних заната и слично ...

6) Речи, које су у локалном сленгу преузеле непристојно значење 
или одјек, Роми су одбацивали из употребе. Мапа показује 
примере таквих речи, које су сасвим нормалне широм европе, 
осим у подручјима обележеним на мапи. Према томе, морамо 
бити веома опрезни при њиховој употреби. Често их заступају 
туђице, које не носе терет непристојности.

Таква је еволуција сасвим природна у свим језицима, али и често 
штетна ако се превише множи. Зато је потребно образовање на ромском 
матерњем језику, да се спречи штета нанета језичкој баштини.
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Б04 – РОМСКИ ЕЛЕМЕНТ У ЕВРОПСКИМ СЛЕНГОВИМА 

Ромски је пружио многим језицима сленгове. Неки анархистички 
активисти чак тврде да, на пример, француски сленг поседује више од 200 
речи ромског порекла, и закључују да су Роми, као злочиначка класа, били 
први анархисти. Све је у томе погрешно, почевши од тога што францус-
ки сленг има само 30 речи ромског порекла. Нажалост, оваква визија је 
расистичка, као и мишљење да Роми имају наследно својство лопова: по 
овој идеологији би сви Роми били деликвентни и овај став се разликује од 
најгорих предрасуда самим тим што их ови анархисти не критикују, него 
у њиховој деликвенцији виде вид анархичне побуне. Све је то заправо 
апсурдно, јер ромски криминалитет није ни већи ни мањи него у другим 
етничким групама (што је доказало неколико института криминалистике, 
нарочито у Берлину, Бечу и Загребу), а коефицијент убистава је мањи.

Б05 – LOLLIPOP – дијамант наше изложбе 
(енглеска реч заборављеног ромског порекла)

Реч „Lollipop” је постала веома популарна у целом свету (као што 
можемо приметити ако је „гуглујемо” на интернету) и стекла симпатије 
на веома различите начине, али мало ко зна да је означила првобитно 
сајамске црвене јабуке, које производе и продају Роми Енглеске – наиме 
Романичали (Romanichals). Реч се изводи од ромског Loli phabaj, што је 
дало > loli-phab’ > lollipop. Представили смо је као „драгуљ” под стакле-
ним звоном и са телохранитељем да заштити овај драгуљ. Овај панел је 
намигивање наставницима енглеског.

Б06 – ЗРНО КАЛОА, КОЈЕ ДАЈЕ КОПЛИ ФЛАМЕНКО 
НЕУПОРЕДИВ УКУС

Панел B06 је намигивање наставницима шпанског, јер песмице 
фламенко (цоплас) радо користе (мада не увек) ромске, односно боље 
речено ибероромске речи (кало): кало је шпански или каталонски, у који 
се понека реч или две ту и тамо замењују речима ромског порекла, да би 
се дала одређена боја („хитанска”) конкретном тексту: копла, прича, по-
словица итд .... Многе од ових речи су ушле и у шпанске речнике. Неке су 
специфичне за различите земље у којима се говори шпански, попут реч 
«чингар» у Мексику. Роми Окситаније су такође произвели песмице вида 
«копла» на окситанском језику (из јужног дела Француске готово су све 
изгубљене и заборављене), али две су репродуковане овде.
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Б07 – РОМСКИ НАЗИВИ ДАНА: ТРИ КУЛТУРЕ У ЈЕДНОЈ 
НЕДЕЉИ

Следећа табела B07 показује називе дана недеље на ромском, али и 
посебно порекло ових разних назива. У неким се јасно примећује грчки 
утицај, у другим латински (преко румунског), а за суботу хебрејски – као 
и на скоро свим другим језицима Европе. Ова табла говори за себе и не 
захтева додатно објашњење.

Б08 – РОМСКА ИМЕНА БОЈА: МУЛТИКУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 
КРОЗ ДУГУ

И панел B08 говори за себе и заправо не захтева додатна објашњења. 
Наставник може искористити прилику да објасни да 7 боја спектра (или 
дуге) нису природни податак, већ су биле именоване на прилично вештач-
ки и произвољан начин, преко аналогије са музичком скалом од 7 тонова. 
Многи језици имају друкчији састав боја и, на пример, неки не разликују 
зелену и плаву (на пример, келтски језици), док је латински изражавао 
више сјај предмета него саму боју и староромски је имао само lolo за цр-
вену и жуту. Наставник ће фокусирати дискусију на значење (примарних) 
назива боја на српском језику и другим језицима познатим деци.

Б09 – РОМСКИ ТЕКСТ КАО РАСКРШЋЕ РЕЧНИКА 
И КУЛТУРА

Сви језици позајмљују из различитих извора. Текст који се пред-
ставља на панелу B09 показује упоређивање порекла различитих речи у 
кратком тексту (дато је писмо упућено од песника Рајка Ђурића Меморија-
лу у Саеn, поводом годишњице искрцавања aнтихитлеровскe коалицијe у 
Нормандију). Текст је представљен у ромском оригиналу и у преводима на 
енглески и на српски. У оба случају су речи обојене према свом пореклу. 

Б10 – ДА ШИРИМО КРИЛА РОМСКОГ РЕЧНИКА

Сви језици се морају обогаћивати да би се развијали и то је случај и 
са ромским. Лептир овог панела је илустрација разних подручја језичког 
изражавања. Тело лептира симболизује језик, како се говори код куће и 
који је локално помало осиромашен као што смо видели на панелу Б03. 
Ипак, тај наш лептир шири четири крила, што одговара истом броју обо-
гаћења језика. Детаљи су наведени на панелу крај сваког крила. Учитељ 
ће објаснити да и српски, исто као и ромски, наставља да се обогаћује 
на систематичан начин прецизним појмовима, према потребама, а не на 
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основу приближних импровизација, што би доводило до неразумљивости 
нових речи и губитка квалитета јасноће овог језика. Кад се појављује нова 
реч, битно је да се објасни и њено значење, поготово у техници, закону, 
администрацији, политици итд...

Б11 – КОЛИКО ЈЕЗИКА ЗНАШ ТОЛИКО ЉУДИ ВРЕДИШ – 
ИЛИ КАКО СЕ ЈЕЗИЦИ ДОПУЊУЈУ 

Панел Б11 показује језичку структуру вишејезичког насеља и области 
коришћења присутних језика, којима говоре различити говорници, овде 
на примеру Лесковца: од (старе) баке, која живи у свом малом свету, па до 
омладине која одржава контакте широм Србије и на међународном нивоу 
(конференције, летње школе). Паралелно се може направити поређење и 
са другим мањинским језицима у Србији и са положајем младих Срба у 
иностранству. Такве су ситуације познате студентима, говорницима ових 
језика, а смисао је у томе да они схвате колико је корисно да што боље 
искористе своје наслеђе.

Б12 – ТЕХНОЛОГИЈА NOOJ У РОМСКОМ ЛИНГВИСТИЧКОМ 
ПОДРУЧЈУ

При табли B12, наставник ће објаснити да постоје сложене рачунар-
ске технике за рад са језицима. Студенти без сумње знају за превођење 
уз помоћ интернета, али ово је само мали део могућности постојећих 
технологија; постоји и „дијалог” са машином, помоћ за слабовиде, слепе 
и глувонеме, могућности за обраду велике количине текста, статистичких 
података и сл. Наставник ће поменути да је управо информатички сектор 
онај у којем отварају нова радна места.

(Раскршће писања)

В01 – РОМСКИ ЈЕЗИК И ЊЕГОВО ПРИЗНАЊЕ 
У СССР (1925-1938)

На ромском се само говорило а не писало до краја деветнаестог 
века, када је Ференц Стојка, Ром из Мађарске (тада Аустроугарска) издао 
мађарско-ромски речник са 13.000 речи и 25 песама на ромском на крају 

 
(РАСКРШЋЕ ПИСАЊА) 

 
В01 – РОМСКИ ЈЕЗИК И ЊЕГОВО ПРИЗНАЊЕ У СССР (1925-1938) 
 На ромском се само говорило а не писало до краја деветнаестог века, када је 
Ференц Стојка, Ром из Мађарске (тада Аустроугарска) издао мађарско-ромски речник 
са 13.000 речи и 25 песама на ромском на крају књиге, да покаже да се може писати 
стиховима и на овом језику. Ипак је прави почетак писања на ромском кренуо тек у 
20/30-тим годинама прошлог века у СССР-у. Био је то први покушај стандардизације 
ромског језика у свету. Међутим, уместо да се потруди да се ослони на различите 
дијалекте, главни менаџер пројекта, руски језичар Максим Сергиевски (који није знао 
ромски) одабрао је једно наречје, наиме северноруски говор из Москве, па је покушао 
да га наметне свим Ромима у СССР-у. Одличан рад је ипак почео са двоје Рома и брзо 
је дао добре резултате у школама и на универзитету, што је укључивало и објављене 
књижевне текстове. На жалост, све је пропало крајем 30-тих година, јер, прво – њихов 
посао је био урађен искључиво на  основи овог јединог дијалекта, а осим тога и зато 
што се 1938. године Стаљин вратио принципима Маркса, који је сматрао културну 
разноликост капиталистичким отровом за раздвајање народа. Заправо, циљ је био да се 
свима наметне руски. 
 
В02 – ВАРШАВСКА ОДЛУКА О ЗАЈЕДНИЧКОМ ПИСАЊУ РОМСКОГ 
ЈЕЗИКА 
 Годинама касније, на 4. Светском конгресу Рома у Варшави, дефинисан је 
заједнички алфабетаза све ромске дијалекте на свету, заједно са принципом да свако 
може да  чита и изговара речи на начин сопственог наречја, и то онако како је говорник 
научио од својих родитеља, док с друге стране сви треба пишу на исти начин ради 
доброг разумевања и протока публикација, књижевности, титлованих филмова итд. 
 
В03 – КОЛИКО НА РОМСКОМ ИМА РЕЧИ ДА СЕ КАЖЕ „ЈЕЗИК” ? 
 Реч ćhib „језик” на панелу В03 илуструје овај принцип заједничког писања и 
разних дијалекатских изговора: почетно слово се може изговорити као [чх] или [шј], 
док се крајње слово може изрећи, [б] или [п]. За сад постоји четири изговора, али 
користећи писма и алфабете локалних језика који, наравно, нису намењене за ромски, 
онда се упада у анархију облика. Насупрот томе, ако користимо заједничко писање ćhib 
и ако га свако чита тако како је у детињству научио од своје породице, остварујемо 
једно једино заједничко писање и различите изговоре према дијалектима. Ученици 
могу замислити како би изгледао српски ако би га писали енглеским, немачким или 
арапским писмом у земљама у којима се користи (САД, Канада, Швајцарска, арапске 
земље итд). Према томе, на ромском постоји само једна реч за „језик”, али она ствара 
четири језика ако се служимо искључиво изговарањем, и стотину ако прелазимо на 
неромске алфабете. Као што је истицао пољски језичар Антон Калина још 1882. 
године: „Ромски језик се треба сматрати као један, хомогени и са истим правима као и 
сви остали у истој породици. Дужност је науке да упозна овај језик у његовом 
изворном облику, да суштински извуче из свих наречја ромски заједнички фонд, да 
уклони из чистог метала нечистоће које су се на њeму акумулирале током времена, као 
последице разних околности. Да би се постигао овај циљ, најбољи начин би био да се 
створи посебан ромски алфабет, на тeмeљу научних мeтода и у складу са звуцима гласа 
и њиховим модификацијама у свим нијансама. Уз помоћ овог писма, језик ће добити 
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књиге, да покаже да се може писати стиховима и на овом језику. Ипак је 
прави почетак писања на ромском кренуо тек у 20/30. годинама прошлог 
века у СССР-у. Био је то први покушај стандардизације ромског језика 
у свету. Међутим, уместо да се потруди да се ослони на различите дија-
лекте, главни менаџер пројекта, руски језичар Максим Сергиевски (који 
није знао ромски) одабрао је једно наречје, наиме северноруски говор из 
Москве, па је покушао да га наметне свим Ромима у СССР-у. Одличан 
рад је ипак почео са двоје Рома и брзо је дао добре резултате у школама и 
на универзитету, што је укључивало и објављене књижевне текстове. На 
жалост, све је пропало крајем 30-их година, јер, прво – њихов посао је био 
урађен искључиво на основи овог јединог дијалекта, а осим тога и зато 
што се 1938. године Стаљин вратио принципима Маркса, који је сматрао 
културну разноликост капиталистичким отровом за раздвајање народа. 
Заправо, циљ је био да се свима наметне руски.

В02 – ВАРШАВСКА ОДЛУКА О ЗАЈЕДНИЧКОМ ПИСАЊУ 
РОМСКОГ ЈЕЗИКА

Годинама касније, на 4. Светском конгресу Рома у Варшави, дефи-
нисан је заједнички алфабет за све ромске дијалекте на свету, заједно са 
принципом да свако може да чита и изговара речи на начин сопственог 
наречја, и то онако како је говорник научио од својих родитеља, док с друге 
стране сви треба пишу на исти начин ради доброг разумевања и протока 
публикација, књижевности, титлованих филмова итд.

В03 – КОЛИКО НА РОМСКОМ ИМА РЕЧИ 
ДА СЕ КАЖЕ „ЈЕЗИК”?

Реч ćhib „језик” на панелу В03 илуструје овај принцип заједничког 
писања и разних дијалекатских изговора: почетно слово се може изгово-
рити као [чх] или [шј], док се крајње слово може изрећи, [б] или [п]. За сад 
постоји четири изговора, али користећи писма и алфабете локалних језика 
који, наравно, нису намењене за ромски, онда се упада у анархију облика. 
Насупрот томе, ако користимо заједничко писање ćhib и ако га свако чита 
тако како је у детињству научио од своје породице, остварујемо једно једино 
заједничко писање и различите изговоре према дијалектима. Ученици могу 
замислити како би изгледао српски ако би га писали енглеским, немачким 
или арапским писмом у земљама у којима се користи (САД, Канада, Швај-
царска, арапске земље итд). Према томе, на ромском постоји само једна 
реч за „језик”, али она ствара четири језика ако се служимо искључиво 
изговарањем, и стотину ако прелазимо на неромске алфабете. Као што је 
истицао пољски језичар Антон Калина још 1882. године: „Ромски језик се 
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треба сматрати као један, хомогени и са истим правима као и сви остали у 
истој породици. Дужност је науке да упозна овај језик у његовом изворном 
облику, да суштински извуче из свих наречја ромски заједнички фонд, да 
уклони из чистог метала нечистоће које су се на њeму акумулирале током 
времена, као последице разних околности. Да би се постигао овај циљ, нај-
бољи начин би био да се створи посебан ромски алфабет, на тeмeљу науч-
них мeтода и у складу са звуцима гласа и њиховим модификацијама у свим 
нијансама. Уз помоћ овог писма, језик ће добити све већу јасност. Поред тога, 
добивши властито и адекватно одело за њега, постао би приступачнији за 
истраживања и ослобођен од неспоразума који потичу од његовог писаног 
обликa, за сад заснованог на писањима на локалним језицима у различитим 
земљама, дакле тако неспојиво и чудновато”.

В04 – ЈЕДНА ОБЈАВЉЕНА ТАЈНА : РОМСКЕ ПОСТПОЗИЦИЈЕ 
(ПОСЛЕЛОЗИ)

Панел В04 је веома занимљив јер приказује различите могућности 
језика света за изражавања односа између речи. Ученици познају већ 
препозиције (предлоге) из српске граматике (за, у, код, од, на итд.). И овде 
препознајемо сличан пример, али после главне речи, тако да нису ПРЕпо-
зиције него ПОСТпозиције (деца која говоре турски или мађарски добро 
познају овај систем). Поред тога постоје и други модели, попут латинског, 
немачког, грчког итд ...

В05 – НА РАСКРШЋУ ИЗГОВАРАЊА

Панел В05 даје још једну илустрацију јединственог писања са разли-
читим изговарањима. Наставници шпанског моћи ће да помену различите 
изговоре финалног -s на шпанском језику, често изостављен на југу, али 
који има разне изговоре у речима попут español, mosca итд. које се могу 
изрећи ehpañol, mohca или чак e’pañol, mo’ca у Шпанији или у Латинској 
Америци. Наставник енглеског такође може показати да проналазимо 
овакву варијацију у регијама Енглеске, а посебно у Сједињеним Државама. 
Слично томе, на немачком језику, на пример, завршетак -ig (richtig, fertig) 
изговара се -ik или -ich никад -ig (richtik, fertik на северу односно richtich, 
fertich на југу „вердингерске” линије) итд ...

(Алеја школе)

све већу јасност. Поред тога, добивши властито и адекватно одело за њега, постао би 
приступачнији за истраживања и ослобођен од неспоразума који потичу од његовог 
писаног обликa, за сад заснованог на писањима на локалним језицима у различитим 
земљама, дакле тако неспојиво и чудновато”. 
 
В04 – ЈЕДНА ОБЈАВЉЕНА ТАЈНА : РОМСКЕ ПОСТПОЗИЦИЈЕ 
(ПОСЛЕЛОЗИ) 
 Панел В04 је веома занимљив јер приказује различите могућности језика света 
за изражавања односа између речи. Ученици познају већ препозиције (предлоге) из 
српске граматике (за, у, код, од, на итд.). И овде препознајемо сличан пример, али 
после главне речи, тако да нису ПРЕпозиције него ПОСТпозиције (деца која говоре 
турски или мађарски добро познају овај систем). Поред тога постоје и други модели, 
попут латинског, немачког, грчког итд ... 
 
В05 – НА РАСКРШЋУ ИЗГОВАРАЊА 
 Панел В05 даје још једну илустрацију јединственог писања са различитим 
изговарањима. Наставници шпанског моћи ће да помену различите изговоре финалног  
       -s на шпанском језику, често изостављен на југу, али који има разне изговоре у 
речима попут español, mosca итд. које се могу изрећи ehpañol, mohca или чак e'pañol, 
mo'ca у Шпанији или у Латинској Америци. Наставник енглеског такође може показати 
да проналазимо овакву варијацију у регијама Енглеске, а посебно у Сједињеним 
Државама. Слично томе, на немачком језику, на пример, завршетак -ig (richtig, fertig) 
изговара се  
       -ik или -ich никад -ig (richtik, fertik на северу односно richtich, fertich на југу 
„вердингерске” линије) итд ... 
 

 
(АЛЕЈА ШКОЛЕ) 

 
Г01 – СЛОВА ОД ТЕСТА И ДРУГА ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА или  
КАКО СЕ РОМСКА ДЕЦА МОГУ УПОЗНАТИ СА ЗАЈЕДНИЧКОМ РОМСКОМ 
АЗБУКОМ  
 Панел Г01 приказује продукције за децу (посебно забавну едукативну игру кроз 
припрему слова од теста), што омогућава да их на брз и лак начин науче, схвате 
њихову вредност, значај  и изговор различитих слова. Производња слова од теста 
описана је у песми која се приказује у ромском оригиналу и српском преводу.  
 
Г02 – РОМСКИ ЈЕЗИК У РУМУНСКОМ ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ (1. ДЕО) 
Г03 – РОМСКИ ЈЕЗИК У РУМУНСКОМ ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ (2. ДЕО) 
 Ова два панела, Д02 и Д03, показују какав је систем валоризације ромског 
језика у Румунији, где око 35.000 ромских ученика сваке године полаже курсеве језика, 
књижевности и историје свога народа. Овај модел је, нажалост, у великој мери 
заборављен на нивоу Европе: постоје бројни радови (докторати, чланци, извештаји) о 
изолованим Ромима, који покушавају да напишу неколико речи на ромском у свом 
селу, али за сад не постоји ништа о 500.000 Рома из Румуније који већ 25 година 
похађају курсева матерњег језичког и културног наслеђа у школама Републичке 
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Г01 – СЛОВА ОД ТЕСТА И ДРУГА ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА 
или 

КАКО СЕ РОМСКА ДЕЦА МОГУ УПОЗНАТИ 
СА ЗАЈЕДНИЧКОМ РОМСКОМ АЗБУКОМ 

Панел Г01 приказује продукције за децу (посебно забавну едукатив-
ну игру кроз припрему слова од теста), што омогућава да их на брз и лак 
начин науче, схвате њихову вредност, значај и изговор различитих слова. 
Производња слова од теста описана је у песми која се приказује у ромском 
оригиналу и српском преводу. 

Г02 – РОМСКИ ЈЕЗИК У РУМУНСКОМ ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ 
(1  ДЕО) 

Г03 – РОМСКИ ЈЕЗИК У РУМУНСКОМ ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ 
(2  ДЕО)

Ова два панела, Д02 и Д03, показују какав је систем валоризације 
ромског језика у Румунији, где око 35.000 ромских ученика сваке године 
полаже курсеве језика, књижевности и историје свога народа. Овај модел 
је, нажалост, у великој мери заборављен на нивоу Европе: постоје број-
ни радови (докторати, чланци, извештаји) о изолованим Ромима, који 
покушавају да напишу неколико речи на ромском у свом селу, али за сад 
не постоји ништа о 500.000 Рома из Румуније који већ 25 година похађају 
курсева матерњег језичког и културног наслеђа у школама Републичке 
Румуније. Многи у овом третману виде расизам посматрача, који нису 
неутрални у избору свог предмета посматрања.

Г04 – ХАРМОНИЗАЦИЈА ДИДАКТИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА 
РОМСКОГ ЈЕЗИКА НА ЕВРОПСКОМ НИВОУ

Панел Г04 је намерен да прикаже како се може постепено помоћи 
Ромима различитих земаља да би се све боље разумели међусобно, на 
европском нивоу, истовремано користећи даље своје домаће и породичне 
говоре (наречјa).

(Трг културе)

Румуније. Многи у овом третману виде расизам посматрача, који нису неутрални у 
избору свог предмета посматрања. 
 
Г04 – ХАРМОНИЗАЦИЈА ДИДАКТИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА РОМСКОГ ЈЕЗИКА 
НА ЕВРОПСКОМ НИВОУ 
 Панел Г04 је намерен да прикаже како се може постепено помоћи Ромима 
различитих земаља да би се све боље разумели међусобно, на европском нивоу, 
истовремано користећи даље своје домаће и породичне говоре (наречјa). 
 

 
(ТРГ КУЛТУРЕ) 

 
Д01 КАЖИ МИ ШТА ЈЕ ?  (RROMANE GARADUNE LAVA) 
КРАТАК ЖАНР РОМСКЕ УСМЕНЕ УМОТВОРИНЕ : ЗАГОНЕТКЕ 
 Панел E01 говори сам за себе: реч је о више од 250 традиционалних ромских 
загонетки прикупљених у бившој Југославији, Грчкој и на Карпатима. Загонетке су 
важан начин да дете стекне одговарајуће информације о речима и предметима, о 
њиховим функцијама и њиховој симболичности, шире него у свакодневном разговору, 
када се не може споменути толико речи и предмета. 
 
Д02 – РОМСКЕ ПОСЛОВИЦЕ 
 У оквиру свог културног наслеђа, Роми имају велики број пословица (једна 
књига објављена у Паризу даје више од 1500!). Пословице преносе деци информације о 
речима и објектима, о животу уопште, а најчешће имају двозначну поруку о којој треба 
разговарати. Увек је добро имати размену између деце и родитеља / бака и дедова о 
таквим темама, јер се на тај начин преноси народна култура. 
 
Д03 – РАНА СВЕДОЧЕЊА ПИСАНОГ РОМСКОГ ЈЕЗИКА 
 Дуго пре рођења праве ромске књижевности са Ференцом Стојком у 1890. 
години и касније у СССР-у двадесетим и тридесетим годинама прошлог века, 
посматрачи су забележили речи и текстове. Овај панел Д03 даје прва сведочења 
ромских речи и реченица. 
 
Д04 – БРЗИ ПРЕГЛЕД РОМСКЕ АУТОРСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ 
 Панел Д04 сумира главне фазе (у појединим земљама) књижевних продукција 
на ромском до сада, са портретима главних аутора и насловима најпознатијих књига. 
Посебна таблица показује састав најчешћих превода књижевности са ромског на разне 
друге језике и циљ који је имао тумач. 
 
Д05 – РОМСКА ПОЕЗИЈА ПОСВЕЋЕНА НАШЕМ МАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ 
 Многи народи су опевали лепоту, слаткоћу, богатство свог родног језика. Такав 
је случај и са ромским, у којем смо до сада прикупили преко десетак песама 
посвећених родном језику. Половина је овде презентована са српским и енглеским 
преводом. Број песама о овој теми на ромском, а тиме и љубав Рома према својом 
језику, може се објаснити чињеницом да не постоји „територија Рома” и да тај језик 
игра на одређени начин улогу отаџбине – као што је француски лингвист Черкилињи 
рекао: „Територија језика је мозак оних који га говоре”. Ови стихови охрабрују човека 
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Д01 КАЖИ МИ ШТА ЈЕ ? (RROMANE GARADUNE LAVA) 
КРАТАК ЖАНР РОМСКЕ УСМЕНЕ УМОТВОРИНЕ : ЗАГОНЕТКЕ

Панел E01 говори сам за себе: реч је о више од 250 традиционалних 
ромских загонетки прикупљених у бившој Југославији, Грчкој и на Карпа-
тима. Загонетке су важан начин да дете стекне одговарајуће информације о 
речима и предметима, о њиховим функцијама и њиховој симболичности, 
шире него у свакодневном разговору, када се не може споменути толико 
речи и предмета.

Д02 – РОМСКЕ ПОСЛОВИЦЕ

У оквиру свог културног наслеђа, Роми имају велики број пословица 
(једна књига објављена у Паризу даје више од 1500!). Пословице преносе 
деци информације о речима и објектима, о животу уопште, а најчешће 
имају двозначну поруку о којој треба разговарати. Увек је добро имати 
размену између деце и родитеља / бака и дедова о таквим темама, јер се 
на тај начин преноси народна култура.

Д03 – РАНА СВЕДОЧЕЊА ПИСАНОГ РОМСКОГ ЈЕЗИКА

Дуго пре рођења праве ромске књижевности са Ференцом Стојком 
у 1890. години и касније у СССР-у двадесетим и тридесетим годинама 
прошлог века, посматрачи су забележили речи и текстове. Овај панел Д03 
даје прва сведочења ромских речи и реченица.

Д04 – БРЗИ ПРЕГЛЕД РОМСКЕ АУТОРСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Панел Д04 сумира главне фазе (у појединим земљама) књижевних 
продукција на ромском до сада, са портретима главних аутора и насловима 
најпознатијих књига. Посебна таблица показује састав најчешћих превода 
књижевности са ромског на разне друге језике и циљ који је имао тумач.

Д05 – РОМСКА ПОЕЗИЈА ПОСВЕЋЕНА НАШЕМ 
МАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ

Многи народи су опевали лепоту, слаткоћу, богатство свог родног 
језика. Такав је случај и са ромским, у којем смо до сада прикупили преко 
десетак песама посвећених родном језику. Половина је овде презентована 
са српским и енглеским преводом. Број песама о овој теми на ромском, а 
тиме и љубав Рома према својом језику, може се објаснити чињеницом да 
не постоји „територија Рома” и да тај језик игра на одређени начин улогу 
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отаџбине – као што је француски лингвист Черкилињи рекао: „Терито-
рија језика је мозак оних који га говоре”. Ови стихови охрабрују човека 
да се брине за сопствени матерњи језик, јер ће бити важно у 21. веку да 
будемо способни да изразимо своју мисао, да будемо убеђени да је овај 
век – век у коме ће знање и способност комуницирања бити најважнији 
облик капитала.

Д06 – ЧАСОПИС „ЈЕЗИЦИ И ГРАД” И ДИЈАЛОГ 
МЕЂУ КОРИСНИЦИМА 

РАЗЛИЧИТИХ ЈЕЗИЧКИХ НАСЛЕЂА У ФРАНЦУСКОЈ

У 2009. години, француско министарство културе и комуникација 
посветило је ромском језику посебно издање својег часописа „Лангуес ет 
ците”. Тај број је овде представљен са неким забавним предметима, играма 
који показују дијалог између ромског језика и других језика Француске 
– посебно бретонског и арапског језика.

Д07 – ТРАДИЦИОНАЛНА РОМСКА ИМЕНА 
(ПРИЗНАТА У МАЂАРСКОЈ)

Попут свих других народа, Роми су развили свој систем имена и 
испоставило се да је мађарско Министарство правде признало право Рома 
да користе ова имена у грађанском статусу. Овом приликом објављена 
је књига са именима разних мањина Мађарске, са објашњењем порекла, 
мађарским еквивалентом датог имена (кад постоји), даном имендана, као 
и другим информацијама. Изабрали смо нека од ових имена (око 500 у 
читавој књизи) са неким преведеним објашњењима како бисмо дали пред-
ставу о садржају књиге. То могу бити имена која су стварно специфична за 
Роме (као што су Luludǐ „Цвеће”, Ruv „Вук, Курјак” – чак и ако таква имена 
постоје и на другим језицима, мада могу бити и имена различитих порекла, 
али увек посебно цењена међу Ромима: Оливиер, Марцел, Сара итд ...

ВАН СЕКЦИЈА

Е01– РОМСКА ПРЕВОЂЕЊА СВЕТИХ КЊИГА

Панел Ф01 приказује корице и насловне странице превода Библије на 
ромски. Било је два покушаја да се Куран такође преведе (оба у Сарајеву, 
Босна), али први није успео због немогућности стварења толико неоло-
гизама, а други се показао врло слаб и веома удаљен од оригинала. Ипак, 
библијски преводи су често веома лошег квалитета и понекад стварно 
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измишљени, направљени од стране инспирисаних аматера, а не стручњака 
за древне текстове.

Е02 – МЕМОРИЈСКЕ КАРТИЦЕ НА РОМСКОМ 
(пример из Пољске)

Различите игре су објављене локално на ромском, као и ова мемо-
ријска игра из Пољске.

Е03 – ИГРА СРЕТНИХ ПОРОДИЦА НА РОМСКОМ

Још једна игра на ромском језику, „картице седам породица”, заправо 
је прилагођена појму «Efta endaja» (ромска племена), како би се појачала 
солидарност између ромских група. Име Baxtale Rroma (Сретни Роми) 
моделирано је по енглеској речи Happy families.

Е04 – РОМИ У КОНТЕКСТУ НАРОДА И ЈЕЗИКА 
БЕЗ КОМПАКТНЕ ТЕРИТОРИЈЕ У ЕВРОПИ

Нису Роми једини народ без компактне територије у Европи. Постоје 
и други, бројно мање важни, али који такође заслужују пажњу, да буду по-
знати и поштовани, сваки са својим идентитетом и културом. Већина има 
и сопствени језик. Табела F04 даје карактеристичне особине сваког од њих. 
Занимљиво је да сви сагледавају свој идентитет на другачији начин: понеки 
народ има химну, а други не, или заставу, а други не. Не проналазимо све 
у Србији, те нема, на пример, „јениши”, „сами” или „травелерси”.

Е05 – ОХРАБРЕЊЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ РАЗЛИЧИТИХ 
МАТЕРЊИХ ЈЕЗИКА У ДУХУ УНУТРАШЊЕ ЈЕЗИЧКЕ 

ПЛУРАЛНОСТИ / РАЗНОЛИКОСТИ

На панелу су приказане разне верзије летака, које је француско 
Министарство просвете дистрибуирало родитељима полазника из имиг-
рације, тако да би разумели француски школски систем. Напомињемо 
реченицу: „У школи, ваше дете учи на француском да чита, пише и рачу-
на. Међутим, важно је за њега да настави да говори на својем матерњем 
језику.”

Е06 – РОМСКИ ЈЕЗИК У INaLCO Paris-City Sorbonne

Француска је једина земља на свету, која има универзитетску ка-
тедру L.M.D. ромског језика и културе, али постоји и дипломски курс у 
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Букурешту (Румунија), са десетинама студената сваке године. У Паризу 
се катедра налази у INALCO-у (познатији под називом Langues’O). Поме-
нути институт, један од ризница Француске, нуди курсеве на готово сто 
језика, као што се види на мапи. Постоји од времена тадашњег министра 
Колберта, који га је основао 1669. године под називом Школа младих за 
језике и добио је облик, близак овом у данашњим данима, непосредно 
после Француске револуције. Највећи је институт таквог вида на свету, а 
за њим долази Беркли с упола мањим бројем језика. Наставник ће пита-
ти двојезичне ученике да ли проналазе свој језик на мапи или на списку 
испод ње. Рећи ће им да могу касније добити диплому на овим језицима 
у INALCO-у.

Е07 – ДА ВРАТИМО РОМСКИМ ЈЕЗИКУ И КУЛТУРИ 
ЊИХОВУ ЕВРОПСКУ ДИМЕНЗИЈУ – R E D -RROM 

(плуридисциплинарни курс online)

Ромски језик и култура (укључујући историју Рома, њихову традицију 
и музику итд.) такође се могу научити путем интернет-странице, чији је 
план детаљно приказан на последњем панелу изложбе (Е07). Рад је јед-
ним делом финансирала Европска агенција за аудио-визуелну културу и 
образовање у Бриселу и курс је доступан на свим екранима, укључујући и 
паметне телефоне. Заправо, велики део докумената је доступан у звучном, 
не само писаном облику, тако да се могу слушати без потребе гледања 
екрана.

***

У почетку, изложба је приређена после специфичног захтева 
UNESCO-а (г-ђа Флоранс Мижон – Одсек за промоцију основног образо-
вања) у склопу планиране конференције о препрекама за интеграцију ром-
ске деце у школским системима у Европи. Касније је приказана у дворани 
Европе, у Стразбуру, од 7. до 19. априла 2014. године, односно у прилично 
повољно доба, пошто је то одговарало седници парламента у суседној 
згради и стотине амбасадора и посланика су прошли кроз њу, читајући 
пажљиво панеле – по изјави сигурносне службе. У оба случаја изложба 
није била дизајнирана за широку јавност, већ за званичнике који су били 
укључени у приступе језичке политике. Две године касније – у фебруару 
2016. године, изложбу је инаугурирала у Њу Делхију индијска министарка 
иностраних послова г-ђа Сушма Свараџ. Нисмо желели да се одрекнемо 
ове стручњачке димензије у припреми садашње верзије изложбе и зато 
смо одржавали све панеле, остављајући посетиоцу могућност да се задржи 
дуже у једној или другој „улици”, или пролазећи брже другде.
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Изјава бивше генералне директорке UNESCO-а, госпође Ирине 
Бокове, подсећа нас на подесно време за указивање на важност вишеје-
зичности за стварно инклузивно образовање, пошто је приликом дана 
матерњег језика у 2012. наглашавала случај „искључених популација, чији 
су матерњи језици игнорисани од стране образовних система. Омогућити 
им, да у рано доба учења на свом матерњем језику, а затим и на другим 
језицима (на пример на националном, званичном или другом), промовишу 
једнакост и социјалну инклузију”.

Заправо, учење матерњег језика мањине ни на који начин није пре-
прека за стицање државног језика – сасвим супротно, помаже његовом 
учењу. Препреке су сасвим другачије природе: недостатак стратегија и ре-
сурса за пренос културе, књижевног наслеђа и стваралаштва на матерњем 
језику, нарочито када је ово наслеђе потцењено или чак извргнуто руглу 
под утицајем конкуренције лаких забава као што су електронске игре, 
оговарања по друштвеним мрежама и друга непродуктивна ометања, 
која заузимају менталне способности корисника. Уништавање матерњих 
језика и култура, који су објективна помоћ за интелектуално образовање 
младих, неће ојачати знање државног језика.

Изложба стога даје референтне информације које омогућавају одраз 
садржаја, посебно за учеснике из школе, али и за сваку особу која је заин-
тересована за функционисање наших друштава. Да би допринела бољем 
информисању и, коначно, међусобном разумевању и социјалном миру, 
смањујући неспоразуме, фондација Rromani Baxt је поставила изложбу 
у два дела.

А. Физичка изложба о ромском језику

Пошто се Роми препознају и сналазе истовремено у држави у којој 
живе и у широм европском контексту, ромски језик, поред своје уоби-
чајене функције комуницирања и средства патримонијалног преноса, 
игра симболичну улогу везе између Рома свих земаља. Језик, дакле, на 
неки начин одговара територији за друге народе, што подсећа на мисао 
Бернарда Черкилињија: „права територија једног језика је мозак оних 
који њим говоре”. Љубав према ромском језику је стална међу Ромима, 
без обзира да ли припадају групи од 6 до 7 милиона људи који га данас 
умеју говорити, или другима који имају само сећање предака о језику који 
су некад говорили. Једна од идеја изложбе је показивање континуитета 
језика: кроз време, простор, друштвено тело и његове интеракције, одра-
жавајући кохезију људске врсте. Господин Мишел Алесио, из француског 
Министарства културе и комуникације, који је примио ЦД изложбе у 
Већу Европе, пре него што га је видио у стварности током представљања 
у Паризу, захвалио се следећим речима:
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Поштовани господине Куртијаде,

Изражавам велику захвалност за снимке изложбе на ЦД-у. 
Очигледно је невероватно богата (чак и ако нисте могли 
ставити све панеле које сте припремили!).
Према сликама, врло прецизним, имамо пред очима све 
што желимо да знамо о Ромима, ми који смо у мраку, кад 
је реч о познавању овог народа, што је случај код већине 
људи. Желимо да читамо све. Успели сте, преко виртуелне 
презентације, да погодите интересовање посетилаца, као 
и моје и мојих колега.

Б. Виртуелна изложба: вебсајт

Предвиђа се распростирање електронске верзије изложбе, али и 
одређеног броја додатних података који се односе на историју, традицију 
и културне, економске и људске размене са другим народима, без забо-
рављања музике, кувања, визуелне уметности и других подручја људског 
стваралаштва.

Са једне стране, предузеће се једноставна дигитализација свих пла-
ката за лаку дисеминацију разних делова изложбе, док ће вебсајт с друге 
стране пружити динамичнију верзију ове изложбе, да би пратила на ин-
тернету, уз линкове са детаљнијим чланцима – јер их је немогуће предста-
вити на класичној изложби. Коначно, наставна грађа ће бити објављена 
на мрежи, за наставнике различитих разреда.

Због тога је планирано да се направи online верзија са три компо-
ненте:

А) Једноставна дигитализација физичких елемената у две димензије 
(плаката) за преузимање и репродукцију на панелима; разни 
језици изложбе ће бити интегрисани према реду припреме. 
Заиста смо запазили, у многим интервенцијама после позива 
локалних власти, несумњив интерес и очигледну отвореност око 
питања ромског језика, како у друштву, тако и код образовног 
особља. Према томе, дигитална верзија на интернету, која се 
може претраживати и евентуално преузети за физичке изложбе, 
стећи ће ентузијастично примање од дотичних структура и моћи 
ће да се прошири по школама, чиме се доприноси борби против 
клишеа;

Б) Водич за припрему елемената у три димензије (дакле који се не 
могу преузети) јер, наравно, да би изложба била атрактивна, 
мора садржати неке објекте у три димензије. Стога ћемо настоја-
ти да припремимо такве предмете, како би они такође могли да 
пређу у једном или другом облику преко интернета;
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В) Детаљније чланке доступне за преузимање, за оне који желе боље 
разумети описане појаве и чињенице.

Главна сврха вебсајта је да кориснику обезбеди максималну инфор-
мацију и анализу положаја Рома у Србији и у свету од њиховог првог 
наступа у средњем веку до данас, у позитивним и негативним аспектима 
током историје. Састојаће се од текстова и илустрација ослобођених од 
ауторских права, употребљивих од корисника интернета под одређеним 
условима (с обавезом да их не шире у расистичком или недемократском 
контексту, да им се не мења садржај, да се спомиње извор, итд.).

 Потребно је изградити динамични вебсајт користећи CMS, који 
омогућава вишејезично управљање и ажурирање информација. Посебна 
пажња ће бити посвећена ергономији сајта, да буде атрактиван инфор-
мациони алат, пријатан за коришћење широј јавности, а посебно учени-
цима.

Постепено, ове информације ће бити проширене на друге европске 
земље. Такође ћемо подстицати стварање сличних вебсајтова, барем на 
почетку, за друге језике без компактне територије, а затим језике других 
мањина, углавно средоземне регије, са перспективама дијалога и умре-
жавања.

На сајту ће се, такође, налазити обимна библиографија за претражи-
вање по кључним речима са постепеним увођењем резимеа главних радо-
ва, online речника, ромске прогресивне граматике, књижевне селекције (са 
аудио верзијом), различитих наставних материјала, галерија чувених ром-
ских глумаца (у биоскопу, у позоришту) са контактом с њима, биографије 
„ромских великана” и базе ромских песама (укључујући аудио-верзију).

Образовне активности ће такође бити у средшту пажње и понуђене 
на мрежи или у архиви за преузимање: теме за презентације за ученике и 
студенте свих порекла, игре на основи ромских народних прича, ромске 
легенде упоређене са легендама других народа, уз истицање вредности 
изражених јунака дотичних легенди; размишљење о вишеструком иденти-
тету (предмет веома важан и за децу из имиграције); питање међусобног 
поштовања између носилаца различитих наслеђа, етничка баштина, као 
комплементарни део националне изградње, поглед на појам територије у 
Европи XXI века итд.

Током израде будућих едиција изложбе у њена оба облика (физичком 
и дигиталном), вршиће се размене са институцијама других језика, укљу-
чујући и оне без компактне територије Европе, па и Средоземне регије, 
тако да би се користило њихово искуство и да им се помогне да постану 
видљивије јавности. 

Треба напоменути на крају да је изложба добила значајну подршку 
од стране Генералне делегације за француски језик и језике Француске 
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(DGLFLF – француско Министарство културе и комуникација) а у Р. Ср-
бији од Министарства просвете науке и технолошког развоја Р. Србије и 
Министарства културе Р. Србије, Националног Савета Ромске националне 
мањине Р. Србије, Канцеларије за инклузију Рома Војводине, Едукативног 
Центра из Суботице, Рома Арт музеја, Матице Рома, Центра за Интегра-
цију Рома Војводине, Родитеља и .ромских наставника и др. На исти начин 
радићемо и очекујемо подршку у другим државама бивше Југославије и 
Балкана као и широм Европе.
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ТАКМИЧЕЊА ДРУШТВА

28  РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ 
КУЛТУРЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

Тршић, 26. мај и 27. мај 2018. године
1. Именовање Организационог одбора (у прилогу).
2. Именовање Централне комисије за Републичко такмичење (у 

прилогу).
3. Именовање Ревизионе комисије (у прилогу).
4. Именовање Комисије за преглед тестова на основу евентуалних 

појединачних приговора, након такмичења:
• Основна школа: Катарина Беговић, Милан Стакић, Алексан-

дар Милановић
• Средња школа: Милорад Дешић, Милан Стакић, Вељко Бр-

борић
5. Организација у Тршићу – Вукова спомен школа (припрема учио-

ница, распоред по учионицама, дежурство, рад на компјутерима, 
штампање материјала и Билтена; ручак за ученике и комисије; 
излет за наставнике/пратиоце до Троноше; Центар за културу 
– Дајана Ђедовић, организација 42. Сабора и помоћ Пери Трив-
ковићу); нови Центар.

6. Припрема тестова, умножавање тестова, паковање тестова; 
паковање према распореду у учионицама: Вељко Брборић, Алек-
сандар Милановић, Милан Стакић, Катарина Беговић, Милан 
Крсмановић.

7. Излет у Троношу: Јадранка Милошевић, Верица Ракоњац Пав-
ловић.

8. Комисија за дешифровање и организационе послове: Милан 
Шиповац, Саша Јефтић, Томислав Матић, Јасмина Станковић, 
Јагода Жунић, Марија Запутил.

9. Дипломе: штампање и потписивање: Саша Јефтић, Милан Кр-
смановић, Вељко Брборић, Зона Мркаљ.

10. Писање диплома: Бранка Максимовић, Злата Златановић, Сне-
жана Бојић, Верица Ракоњац Павловић итд.

11. Провера докумената и сређивање награда: Марија Запутил, 
Бојана Живановић, Весна Николић, Саша Јефтић, Никола Ра-
досављевић.
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12. Сатница Програма (у прилогу).
13. Трошкови организације и награда: Друштво, Школа, Центар, 

Вукова задужбина, Министарство просвете, науке и техноло-
шког развоја, Министарство културе.

14. Смештај (ноћење) у Тршићу – до 30 места о трошку Друштва.
15. Награде учесницима: ученицима и наставницима: поклони 

Друштва, поклони Вукове задужбине, поклони издавача-спон-
зора (Едука, Клет, Нови Логос).

16. Превоз за чланове Београдске подружнице (у организацији 
Друштва, индивидуални трошак школа које шаљу учеснике 
Републичког такмичења: ученике и њихове наставнике).

Дана 26. маја (субота), полазак за пријављене ђаке и наставнике из 
Београда у 7 ч. испред Вазнесењске цркве у Адмирала Гепрата. Вођа пута 
– Јасмина Станковић.

Дана 27. маја (недеља), полазак за пријављене ђаке и наставнике 
средњих школа из Београда у 7 ч. испред Вазнесењске цркве у Адмирала 
Гепрата. Вођа пута – Владимир Милојевић.

Организациони одбор

	 Зона Мркаљ, председник Друштва, Филолошки факултет, 
Београд.

	 Вељко Брборић, потпредседник Друштва, Филолошки факултет, 
Београд.

	 Александар Милановић, потпредседник Друштва, Филолошки 
факултет, Београд.

	 Бошко Сувајџић, потпредседник Друштва, Филолошки факултет, 
Београд.

	 Милорад Дешић, Централна комисија, Филолошки факултет, 
Београд.

	 Милан Стакић, Централна комисија, Филолошки факултет, 
Београд.

	 Љубомир Поповић, члан Управе Друштва, Филолошки факултет, 
Београд.

	 Душан Иванић, члан Управе Друштва, Филолошки факултет, Бео- 
град.

	 Љиљана Бајић, члан Управе Друштва, Филолошки факултет, Бео- 
град.

	 Перо Тривковић, бивши директор Вукове спомен школе, Тршић, 
почасни члан Друштва.
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	 Дајана Ђедовић, Културно-просветни центар „Вук Караџић”, 
Лозница.

	 Босиљка Милић, секретар Друштва, Пожаревац.
	 Злата Златановић, члан Надзорног одбора Друштва, Београд.
	 Оливера Радуловић, члан Управе Друштва, Филозофски факул-

тет, Нови Сад.
	 Данијела Милићевић, председник Београдске подружнице на-

ставника српског језика.
	 Јасмина Станковић, представник Друштва у Национално-про-

светном савету.
	 Бранка Максимовић, члан Управе Друштва, Београд.
	 Верица Ракоњац Павловић, члан Управе Друштва, Београд.
	 Милка Андрић, Министарство просвете, Београд.
	 Јадранка Милошевић, Завод за унапређивање образовања и 

васпитања.
	 Љубомир Милутиновић, Вукова задужбина.
	 Вукосава Живковић, Земунска гимназија, Београд.
	 Милан Крсмановић, технички секретар Друштва, Београд.
 Марија Запутил, техничк секретар Друштва, Пожаревац.

Организација такмичења

Такмичење Друштва из српског језика и језичке културе ушло је у 
Програм такмичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије и финансирано је из Буџета.

Организатор такмичења: Друштво за српски језик и књижевност 
Србије.

Реализатор такмичења: Вукова спомен школа у Тршићу.
Покровитељ такмичења: Вукова задужбина.
Организатор Ђачког Вуковог сабора: Културно-просветни центар 

„Вук Караџић”, Лозница.
Спонзори такмичења: Министарство просвете, науке и технолош-

ког развоја Републике Србије; Министарство културе Републике Србије; 
Филолошки факултет Универзитета у Београду; ИК „Едука”, ИК „Klett” и 
„Нови Логос”; Orpheus, Нови Сад; Чигоја штампа, Београд.
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ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА (САТНИЦА)

9 00–10 00 
Долазак у Тршић и дочек учесника.
10 15–10 45 
Свечано отварање такмичења (у школи је изложба пројекта „Негујмо 

српски језик”, под покровитељством Министарства културе и Филолошког 
факултета Универзитета у Београду)

10 45–11 00 
Улазак ученика у учионице.
11 00–12 30 Попуњавање тестова.
11 00–16 00 Наставници/пратиоци одлазе у обилазак Троноше и на 

ручак (први дан, вођа обиласка је Јадранка Милошевић; други дан вођа 
је Верица Ракоњац Павловић).

Наставници, који то желе, могу у овом периоду учествовати у Калиграф-
ској радионици, коју у Тршићу води колегиница Јасмина Пивнички.

12 00–13 00 Ручак за чланове комисија (у трпезарији школе).
13 00–14 00 Ручак за ученике.
13 00 Комисије прегледају тестове, припремају Билтен, дипломе и 

награде за награђене ученике и наставнике.
14 00–17 00 Програм Вуковог сабора.
17 00 Саопштавање резултата 28. републичког такмичења, додела 

диплома и награда такмичарима и наставницима који су освојили 1, 2. 
и 3. место.

Напомена: Сатница важи за оба дана.
Комисије, састављене од наставника српског језика и књижевности, 

за прегледање тестова на Републичком такмичењу из српског језика и 
језичке културе основних школа, Тршић, 26. маја 2018. године формира 
Данијела Милићевић, председник Подружнице београдских наставника, 
а на основу следећег модела.

Члан комисије Назив школе Општина

Седми разред:

Душица Мињовић ОШ „Младост” Нови Београд

Бојана Буњевац ОШ „Милан Мијалковић” Јагодина

Елеонора Остојић ОШ „Јосиф Панчић” Београд

Вида Никић ОШ „Андра Савчић” Ваљево

Снежана Премовић ОШ „Браћа Вилотијевић” Краљево 

Зорица Лазић ОШ „Јеврем Обреновић” Шабац
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Анђелка Петровић Математичкa гимназијa Београд

Оливера Лабудовић ОШ „Филип Филиповић” Чачак

Ивана Стојановић ОШ „Доситеј Обрадовић” Пожаревац

Зорка Радовић ОШ „Херој Иван Мукер” Смедеревска 
Паланка

Осми разред:

Снежана Цветковић ОШ „Нада Матић” Ужице

Тијана Миленковић ОШ ,,Милутин и Драгиња Тодоровић” Крагујевац

Светлана Штолба ОШ „Милош Црњански” Нови Сад

Мирјана Плавшић 
Ђорђевић ОШ „Ћирило и Методије” Београд

Оливера Костић ОШ „Свети Сава” Владичин Хан

Ксенија Суђић ОШ „Свети Сава” Бачка Паланка

Марија Вељковић ОШ „Жарко Зрењанин” Качарево

Наташа Васић ОШ „Змај Јова Јовановић” Београд

Сузана Петровић ОШ „Иван Горан Ковачић” Ниш

Биљана Ајдачић Гимназија Ивањица

Ревизионе комисије:
СЕДМИ РАЗРЕД и ОСМИ РАЗРЕД
1. Никола Радосављевић
2. Катарина Беговић
3. Весна Николић
4. Оливера Радуловић
5. Маријана Богдановић
6. Валентина Илић
7. Александра Секулић
8. Слободан Новокмет
Одговоран: Александар Милановић
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Комисија за дешифровање:
1. Јасмина Станковић 
2. Марија Запутил 
3. Јагода Жунић
4. Милан Шиповац
5. Томислав Матић
6. Бошко Сувајџић
Одговоран: Милан Крсмановић

Комисија за исписивање диплома:
1. Бранка Максимовић
2. Злата Златановић
3. Снежана Бојић 
4. Спасоје Мијановић (као помоћ, Јасмина Пивнички)
Информатичка подршка: Милан Шиповац

КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И РЕВИЗИЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИХ ТЕСТОВА, 
27. 05. 2018. ГОДИНЕ

КОМИСИЈЕ ПРВО ПРЕГЛЕДАЈУ ПРВИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД, А ЗА-
ТИМ ДРУГИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

1. Драгана Ћећез Иљукић, Филолошка гимназија, Београд
2. Сања Штрбац, Земунска гимназија
3. Обренка Давидовић, Карловачка гимназија
4. Виолета Кецман, Пета београдска гимназија
5. Лидија Чолић, Зрењанинска гимназија
6. Катица Бабић, Митровачка гимназија
7. Људмила Пендељ, Филолошка гимназија
8. Софија Ширадовић, Тринаеста београдска гимназија
9. Душица Антанасковић, Математичка гимназија, Београд
10. Сузана Јовановић, Гимназија Пирот

Ревизионе комисије: 
ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
1. Никола Радосављевић
2. Катарина Беговић
3. Весна Николић
4. Маријана Богдановић
5. Валентина Илић
6. Александра Секулић
7. Слободан Новокмет
8 Бошко Сувајџић



297

Одговоран: Вељко Брборић
Комисија за дешифровање:
1. Јасмина Станковић 
2. Марија Запутил 
3. Јагода Жунић
4. Милан Шиповац
5. Томислав Матић
Одговоран: Милан Крсмановић

Комисија за исписивање диплома:
1. Бранка Максимовић
2. Злата Златановић
3. Снежана Бојић 
4. Спасоје Мијановић (као помоћ, Јасмина Пивнички)
Одговорна: Верица Ракоњац Павловић
Информатичка подршка: Милан Шиповац

ТАКМИЧЕЊЕ „КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА”

Шесто Републичко такмичење из књижевности, 
ученика основних и средњих школа, Књижевна олимпијада 

Сремски Карловци, 12. мај и 13. мај 2018. године

1. Именовање Организационог одбора (у прилогу).
2. Именовање Централне комисије за Републичко такмичење 

(у прилогу).
3. Именовање Ревизионе комисије (у прилогу).
4. Именовање Комисије за преглед тестова на основу евентуалних 

појединачних приговора, након такмичења.
• Основна школа: Зона Мркаљ, Бошко Сувајџић, Јасмина Стан-

ковић.
• Средња школа: Зона Мркаљ, Бошко Сувајџић, Мина Ђурић.

5. Организација у Сремским Карловцима – Карловачка гимназија, 
директор Радован Ковачевић (припрема учионица, распоред 
по учионицама, дежурство, рад на компјутерима уз наше пред-
ставнике, штампање материјала и коначних резултата; ужина 
за ученике и комисије; излет за наставнике, као и ручак за наше 
комисије (условно).

6. Припрема тестова, умножавање тестова, паковање тестова; 
паковање према распореду у учионицама: Саша Јефтић, Славко 
Петаковић, Милан Алексић, Милан Шиповац.
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7. Комисија за дешифровање и организационе послове: Милан 
Шиповац, Саша Јефтић, Томислав Матић, Данијела Милићевић, 
Јасмина Станковић, Јагода Жунић, Славко Петаковић, Милан 
Алексић, Марија Запутил.

8. Дипломе: припрема (Саша Јефтић, Милан Шиповац) и потпи-
сивање: Зона Мркаљ (Друштво за српски језик и књижевност 
Србије), Радован Ковачевић, (Карловачка гимназија), Младен 
Шарчевић (Министарство просвете и науке и технолошког 
развоја Републике Србије).

9. Писање диплома: Бранка Максимовић, Злата Златановић, Вери-
ца Ракоњац Павловић, Јадранка Милошевић, Бојана Живановић, 
Александра Секулић.

10. Провера докумената и сређивање награда: Марија Запутил, 
Бојана Живановић, Александра Секулић, Саша Јефтић.

11. Сатница Програма (у прилогу).
12. Трошкови организације и награда: Друштво, Гимназија, Вукова 

задужбина, Министарство просвете, науке и технолошког раз-
воја, Министарство културе.

13. Смештај (ноћење) у Сремским Карловцима (Хотел „Дунав”) 
– око 20 места о трошку Друштва и заједничка вечера.

14. Награде учесницима: ученицима и наставницима: поклони 
Друштва, поклони Вукове задужбине, поклони издавача-спон-
зора (Едука, БИГЗ, Клет, Нови Логос).

15. Превоз комбијем за чланове комисија и индивидуални превоз.

Организациони одбор

	 Зона Мркаљ, председник Друштва, Филолошки факултет, 
Београд, Централна комисија.

	 Бошко Сувајџић, потпредседник Друштва, Филолошки факултет, 
Београд, Централна комисија.

	 Зорица Несторовић, потпредседник Друштва, Филолошки фа-
култет, Београд.

	 Вељко Брборић, потпредседник Друштва, Филолошки факултет, 
Београд.

	 Александар Милановић, потпредседник Друштва, Филолошки 
факултет, Београд.

	 Љубомир Поповић, члан Управе Друштва, Филолошки факултет, 
Београд.

	 Душан Иванић, члан Управе Друштва, Филолошки факултет, 
Београд.
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	 Љиљана Бајић, члан Управе Друштва, Филолошки факултет, Бео- 
град.

	 Босиљка Милић, секретар Друштва, Пожаревац.
	 Злата Златановић, члан Надзорног одбора Друштва, Београд.
	 Оливера Радуловић, члан Управе Друштва, Филозофски факул-

тет, Нови Сад.
	 Јасмина Станковић, члан Управе Друштва, Београд. 
	 Бранка Максимовић, члан Управе Друштва, Београд.
	 Верица Ракоњац Павловић, члан Управе Друштва, Београд.
	 Милка Андрић, Министарство просвете, Београд.
	 Весна Муратовић, Министарство просвете, Београд.
	 Јадранка Милошевић, Завод за унапређивање образовања и 

васпитања.
	 Љубомир Милутиновић, Вукова задужбина.
	 Милан Крсмановић, технички секретар Друштва, Београд.
	 Марија Запутил, технички секретар Друштва, Пожаревац.

Организација такмичења

Такмичење Друштва „Књижевна олимпијада” ушло је у Програм так-
мичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије и финансирано је из Буџета.

Организатори такмичења: Друштво за српски језик и књижевност 
Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије и Карловачка гимназија.

Реализатор такмичења: Гимназија у Сремским Карловцима.
Покровитељ такмичења: Министарства просвете, науке и техно-

лошког развоја Републике Србије, Завод за унапређивање образовања и 
васпитања

Спонзори такмичења: Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије, Филолошки факултет Универзитета у 
Београду; ИК „Едука”, БИГЗ, ИК „Klett” и „Нови Логос”; Чигоја штампа, 
Београд.
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ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА (САТНИЦА)

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
12. и 13. мај 2018. године

08.30–9.45 Долазак учесника у Сремске Карловце
 (Напомена: Професори који су одређени за рад у коми-

сијама за дежурство / прегледање / ревизију / дешифро-
вање, пријављују се од 9:30 до 10.00 часова у зборници 
Карловачке гиманзије, где ће добити конкретна упутства 
о раду.)

09.00–9.30  Смештај издавача и њихових издања на клупе (при-
премљене штандове, њих 4) у холу гимназије

10.00–10.30 Свечано отварање такмичења
10.30–10.45 Улазак ученика у учионице (према списковима раније 

добијеним преко школских управа и подружница и да-
том распореду по учионицама)

11 00–12 30 Попуњавање тестова
 (Напомена: У свакој учионици дежура по један наставник 

кога одабере Карловачка гимназија и по један наставник 
кога одреди Друштво за српски језик и књижевност 
Србије. Дежурни су обавезни да сачине записник о де-
журству у свакој учионици.)

12:30–13:00 Дежурни предају тестове у зборници Гимназије.
 Ужина за ученике и чланове комисија (обезбеђују Гим-

назија и Друштво, према договору).
13.00–15.30 Наставници/пратиоци и ученици имају организован 

обилазак Сремских Карловаца: „Путевима српског језика 
и књижевности”. Подељени су у неколико група. Свака 
група је названа по једном од писаца: нпр. Мануил Ко-
зачински, Доситеј Обрадовић, Лукијан Мушицки, Јован 
Стерија Поповић, Сима Милутиновић Сарајлија, Вук 
Стефановић Караџић, Бранко Радичевић, Милош Црњан-
ски...

 Наставници се распоређују као пратиоци сваке групе. 
Овај обилазак организује Карловачка гимназија.

13.00–16.30 Комисије прегледају тестове, припремају Билтен, дипло-
ме и награде за награђене ученике и наставнике.

17:00 Саопштавање резултата Шестог републичког такмичења 
из књижевности Књижевна олимпијада, додела диплома 
и награда такмичарима и наставницима који су освојили 
1, 2. и 3. место.
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НАПОМЕНА:
У случају кише, проглашење победника биће у свечаној сали Гимна-

зије, према следећем редоследу: 
• Основна школа: 17.00 седми разред; 17.30 осми разред
• Средња школа: 17.00 први разред; 17.15 трећи разред; 17.30 други 

и четврти разред.
Сатница важи за оба дана.

Основна школа, 12. мај

Ревизионе комисије
СЕДМИ РАЗРЕД и ОСМИ РАЗРЕД
1. Олга Сабо
2. Бранка Јакшић Провчи
3. Оливера Радуловић
4. Наташа Станковић-Шошо
5. Душица Мињовић
6. Мина Ђурић
7. Александра Секулић
Одговоран: Бошко Сувајџић

Комисија за дешифровање:
1. Јасмина Станковић 
2. Јагода Жунић 
3. Марија Запутил 
4. Данијела Милићевић
5. Милан Шиповац
6. Милан Крсмановић
7. Милан Алексић
8. Славко Петаковић
Одговоран: Бошко Сувајџић

Комисија за исписивање диплома:
1. Бранка Максимовић
2. Верица Ракоњац Павловић
3. Злата Златановић
4. Јадранка Милошевић
5. Бојана Живановић
6. Александра Секулић 
Информатичка подршка: Милан Шиповац
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Средња школа, 13. мај

Ревизионе комисије
ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
1. Оливера Радуловић
2. Бранка Јакшић Провчи
3. Мина Ђурић
4. Тања Ракић
5. Олга Сабо
6. Александра Секулић
7. Славко Петаковић
8. Мирјана Стакић Савковић
9. Душица Мињовић
Одговорна: Зона Мркаљ

Комисија за дешифровање:
1. Јасмина Станковић
2. Јагода Жунић
3. Марија Запутил
4. Данијела Милићевић 
5. Милан Шиповац
6. Саша Јефтић
7. Милан Крсмановић
8. Милан Алексић
9. Славко Петаковић
Одговоран: Бошко Сувајџић

Комисија за исписивање диплома:
1. Бранка Максимовић
2. Верица Ракоњац Павловић
3. Злата Златановић
4. Јадранка Милошевић
5. Оливера Радуловић
6. Бранка Јакшић Провчи
7. Александра Секулић
8. Бојана Живановић
Информатичка подршка: Милан Шиповац
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УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

КЊИЖЕВНИ ОГЛАС

ДРУШТВО ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ 
Студентски трг 3, 11000 Београд, 

телефон 011/3285-506, 
е-mail: drustvosj@fil.bg.ac.rs 

сајт: drustvosj.fil.bg.ac.rs

Издања Друштва:
1. Љубомир Поповић: Ред речи у реченици, II издање, цена 600,00 

динара
2. Новица Петковић: Огледи о српским песницима, II издање, 

600,00 динара
3. Љиљана Бајић: Одабране наставне интерпретације, II издање, 

цена 600,00 динара
4. Слободан Ж. Марковић: Српска књижевност између два свет-

ска рата – појаве, писци и дела, цена 600,00 динара
5. Тихомир Брајовић: Облици модернизма, цена 600,00 динара
6. Бошко Сувајџић: Јунаци и маске, цена 600,00 динара
7. Нада Милошевић-Ђорђевић: Од бајке до изреке, II издање, цена 

600,00 динара
8. Драгана Вукићевић: Писмо и прича, цена 600,00 динара 
9. Зборник Ка савременој настави српског језика и књижевности 

(књижевност), цена 600,00 динара
10. Бранкица Чигоја: Траговима српске језичке прошлости, цена 

600,00 динара
11. Радмила Маринковић: Светородна господа српска, II издање, 

цена 600,00 динара
12. Васо Милинчевић: Велика школа и велики професори, цена 

600,00 динара
13. Јелица Јокановић-Михајлов: Акценат и интонација говора на 

радију и телевизији, цена 600,00 динара 
14. Наташа Станковић-Шошо: Топос пута у српској народној бајци, 

цена 600,00 динара
15. Оливера Радуловић: Речи са чистих усана, цена 600,00 динара
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16. Гордана Јовановић: Живот Стефана Лазаревића, деспота срп-
скога, цена 600,00 динара

17. Татјана Јовићевић: Српски историјски роман XIX века, цена 
600,00 динара

18. Јован Деретић: Огледи о српској књижевности, цена 600,00 
динара

19. Душан Иванић: Огледи о Стерији, цена 600,00 динара
20. Писци говоре, приредио Михајло Пантић, цена 600,00 динара
21. Божо Ћорић: Творба именица у српском језику, цена 600,00 

динара
22. Мило Ломпар: О завршетку романа, цена 600,00 динара
23. Бошко Сувајџић: Иларион Руварац и народна књижевност, 

цена 600,00 динара
24. Драгана Мршевић-Радовић: Фразеологија и национална кул-

тура, II издање, цена 600,00 динара
25. Снежана Милинковић: Преображаји новеле, цена 600,00 динара
26. Снежана Самарџија, Биографије епских јунака, цена 600,00 

динара
27. Гордана Штасни, Творба речи у настави српског језика, цена 

600,00 динара
28. Зона Мркаљ, Наставно проучавање народних приповедака и 

предања, цена 600,00 динара
29. Јелена Јовановић, Писци и стил, цена 600,00 динара
30. Милош Ковачевић, Огледи из српске синтаксе, цена 600,00 

динара
31. Божо Ћорић, Лингвомаргиналије, цена 600,00 динара
32. Рајна Драгићевић, Вербалне асоцијације кроз српски језик и 

културу, цена 600,00 динара
33. Прилози језичком и књижевном образовању, Зборник 1, при-

редила Босиљка Милић, цена, 600,00 динара
34. Прилози језичком и књижевном образовању, Зборник 2, при-

редили: Б. Милић и В. Брборић, цена, 600,00 динара
35. Пут до есеја (хронолошки преглед такмичења), приредила 

Босиљка Милић, цена 600, динара
36. Милан Стакић, Морфо(но)лошке теме, цена 600,00 динара
37. Зоја Карановић, Небеска невеста, цена 600,00 динара
38. Прилози језичком и књижевном образовању, Зборник 3, при-

редили: Б. Милић и В. Брборић, цена, 600,00 динара
39. Валентина Питулић, Трагом архетипа, цена 600,00 динара
40. Зорица Несторовић, Класик Стерија, цена 600,00 динара
41. Вељко Брборић, Правопис и школа, II издање, цена 600,00 ди-

нара
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42. 20 година Републичког такмичења из српског језика и језичке 
културе ученика основних и средњих школа, приредила Бо-
сиљка Милић, цена 600,00 динара

43. Слободан Ж  Марковић, 100 година Друштва за српски језик и 
књижевност Србије, прилоге приредила Босиљка Милић, цена 
600,00 динара

44. Марија Клеут, Из Вукове сенке, цена 600,00 динара
45. Јасмина Јокић, Краљичке песме, Ритуал и поезија, цена 600,00 

динара
46. Зона Мркаљ, Колико познајеш књижевност?, цена 600,00 ди-

нара
47. Јелица Јокановић, Прозодија и говорна култура, цена 600,00 

динара
48. Српски језик кроз тестове 3, приредила Босиљка Милић, цена 

650,00 динара
49. Драгана Вељковић Станковић, Комуникативни приступ у на-

стави српског језика, цена 600,00 динара
50. Светлана Торњански Брашњовић, Свадбене песме и обредни 

смех, цена 600,00 динара
51. Милан Алексић, Богдан Поповић и српска књижевност, цена 

600,00 динара
52. Миодраг Павловић, Спреми се да говориш, цена 600,00 динара
53. Александар Милановић, Језик весма полезан, цена 600,00 ди-

нара
54. Весна Ломпар, Врсте речи и граматичка пракса, цена 600,00 

динара
55. Вељко Брборић, О српском правопису, цена 600,00 динара
56. Милорад Дашић, Народна књижевност у наставним планови-

ма и програмима, цена 600,00
57. Иван Златковић, Ка поетици смеха, цена 600,00 динара
58. Предраг Петровић, Авангардни роман без романа: поетика 

кратког романа српске авангарде, цена 600,00 динара
 59. Првослав Радић, Творба речи и миксоглотија, цена 600,00 ди-

нара
60. Душан Иванић, П(ј)есник и п(ј)есма, цена 600,00 динара
61. Душица Потић, Поетика прикривања – Фолклорни обрасци у 

стваралаштву Стевана Раичковића, цена 600 динара 
62. Бојан Ђорђевић, Племенита мисија или мука жива – Српски 

књижевници као професори, цена 600 динара 
63. Мирјана Стакић Савковић, Путујућа учионица (Од екскурзије 

до стручног путовања као стваралачке активности), цена 600 
динара 
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64. Душка Кликовац, Српски језик у светлу когнитивне лингви-
стике, цена 600 динара

65. Љубомир Поповић, Комуникативно-граматичка анализа ре-
ченице, цена 600 динара

1. Часопис Књижевност и језик
 Годишња претплата за 2019. годину 600,00 
 Цена двоброја 350,00
2. Часопис Свет речи – средњошколски часопис
 за српски језик и књижевност
 Број: 47-48 250,00

Збирке тестова:
1. Тестови са такмичења из српског језика и језичке културе 

ученика основне школе 2011–2017 
 Цена 600,00 динара (сваки 11. бесплатан)
2. Тестови са такмичења из српског језика и језичке културе 

ученика средњих школа 2011–2017 
 Цена 600,00 динара (сваки 11. бесплатан)
3. Тестови са Књижевне олимпијаде 1 (2012/2013, 2013/2014)
 Цена 600,00 динара
4. Тестови са Књижевне олимпијаде 2 (2014/2015, 2015/2016)
 Цена 600,00 динара
5. Тестови са Књижевне олимпијаде 3 (2016/2017, 2017/2018)
 Цена 600,00 динара

Уплату извршити на жиро рачун Друштва: 
Комерцијална банка: 205-23421-53 

У рубрику позив на број уписати број рачуна.
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