Српски језик
У новембру 2015. ученици одељења 65 и 85 учествовала су у реализацији пројекта
„Прометеј“ у сарадњи са Задужбином Доситеја Обрадовића. Циљ пројекта било је
компаративно проучавање српске и италијанске књижевности. Сарадници на пројекту
биле су професорке српског језика Душица Мињовић и Марта Анђелић и професорка
италијанског језика Весна Видојевић.

Ученици од 5. до 8. разреда током другог полугодишта школске 2015/2016. године
учествовали су на општинским, окружним и републичким такмичењима из Српског језика
и језичке културе и на Књижевној олимпијади. Републичко такмичење – Књижевна
олимпијада одржано је 15. маја у Сремским Карловцима, а републичко такмичење из
Српског језика и језичке културе одржано је 27. маја у Тршићу. Предметни наставници
који су изводили ученике на такмичењу и били њихови ментори су Мирјана Нововић,
Душица Мињовић, Марта Анђелић, Милан Тешић и Вања Секуловић.

Руководилац Стручног већа за образовну област Језик, књижевност и комуникација
Душица Мињовић

Дружење одељења 65 – одељенски старешина Душица Мињовић
У јануару месецу били смо верни навијачи мушке и женске ватерполо
репрезентације Србије на Европском првенству у Комбанк арени.

Разредна и њени ђаци

Завршетак школске године

ХОСПИТОВАЊЕ
Студенти четврте године Филолошког факултета групе 06 (Српски језик и књижевност
са компаратистиком) присуствовали су петог и седмог новембра 2014. године часовима
српског језика у оквиру методичке праксе (хоспитовања).

Студенти четврте године Филолошког факултета групе 06 (Српски језик и књижевност
са компаратистиком) држали су испитне часове, полагали практични део испита из
Методике наставе српског језика и књижевности, првог, трећег и петог децембра 2014.
године.

Наставник српског језика Марта Анђелић

ЈУБИЛЕЈ БРАНИСЛАВА НУШИЋА
Чланови драмске секције, ученици петог и седмог разреда, 22.
децембра 2014. године обележили су један велики јубилеј – 150
година од рођења највећег српског комедиографа Бранислава
Нушића. Представом су ученици истакли најбитније моменте
Нушићевог живота који су утицали на његово стваралаштво приказавши делове
комедија „Кирија“, „Аналфабета“, „Власт“, „Госпођа министарка“,
„Ожалошћена породица“ и романа „Хајдуци“ (према драматузацији романа
Златка Грушановића). Истакнута је порука представе – „Смејмо се, то је једино
задовољство“

Марта Анђелић

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА
Поводом школске славе у нашој школи одржана је 27. јануара 2015. године
свечана Светосавска академија. У програму су учествовали ученици драмске и
рецитаторске секције, хор и фолклор наше школе. Одиграна је представа у којој је
главни лик Свети Сава представио свој живот и разговарао са млађим генерацијама о
данашњим и ондашњим мор вредностима, као и о његовим идејама и порукама које
вечно сјаје и оплемењују данашње генерације.

Марта Анђелић
СВЕ НЕЖНЕ РЕЧИ СВЕТА
Ученици рецитаторске секције рецитовали су најлепше стихове љубавне
поезије:

Д. Максимовић- „Стрепња”, М. Антић- „Плави чуперак”, Тагоре – „Чезнем да ти
кажем”, М. Антић – „Прва љубав” , М.Ракић – „Чежња”, „Лепота”, Ј. Дучић, „Песма о
жени”, “Љубав”, “Срце”, “Симбол”, Владислав Петковић Дис – „Можда спава”, Жак
Превер – „Барбара”, Ђ. Јакшић – „Мила”, Л. Костић- „Santa Maria della Salute”.
Водитељи су стихове најављивали цитатима о љубави Б. Нушића, Д. Киша, Гетеа, М.
Пантића, Ј.Дучића, Б. Станковића, и М. Антића
Рецитовање стихова је праћено музиком– „Све нежне речи света” –
инструментал, Д. Стојнић – „Била је тако лепа”, Besame Mucho, „Све моје јесени су
тужне”, „Сомборске руже”, „Кажи зашто ме остави”.

Марта
Анђелић

ЈУБИЛЕЈ ИВЕ АНДРИЋА
У библиотеци наше школе 13. марта обележен je јубилеј Иве Андрића – 40
година од његове смрти. Ученици 6. и 8. разреда говорили су о најзначајнијим
тренуцима из живота овог писца казивајући цитате из његових дела који указују на
присуство аутобиографског у текстовима. Истакнуте су поруке и реченице из
Андрићевих дела које су и данас актуелне. Хор је извео омиљене песме српског
нобеловца – „О јесенске дуге ноћи“ и „Кад ја пођох на Бембашу“, а казивање је
праћено видео материјалом из Архиве Телевизије Београд од тренутка када је
обавештен да је добио Нобелову награду до њеног уручења. У потпуности су
осветљени живот и дело Иве Андрића и указано на обавезу свих нас да га увек читамо.

ТЕМАТСКИ ЧАС ПОСВЕЋЕН ЈОВАНУ СТЕРИЈИ ПОПОВИЋУ
У три одељења седмог разреда одржан је тематски час посвећен Јовану Стерији
Поповићу. Ученици су били подељени у пет група. Свака група је излагала један од пет
датих задатака.
Прва група је представљала институције науке и културе у чијем оснивању је
Јован Стерија Поповић имао удела.

Друга група је говорила о томе шта се подразумевало под отменошћу на
прелазу из 18. у 19. век, како су се људи облачили, шта је било у моди, шта се
припремало за јело, како су се људи улепшавали.

Трећа група је описивала позоришни живот у Стеријино време, представљали су
рад путујућих позоришта Театра на Ђумруку и Позоришта „Код јелена“, која су
изводила Стеријине драме.

Четврта група је имала за задатак да у комедији „Покондирена тиква“ нађе што
више страних речи и израза насталих Феминим погрешним изговарањем. Поред
погрешног облика наводили су правилан облик и језик из ког је узет и значење.

Пета група је представљала глумце и глумице који су се прославили у улози Кир
Јање и Феме. Представљали су животе глумаца и говорили о њиховој глумачкој
каријери.

Након излагања ученика уследио је разговор наставника са ученицима.
Сви ученици су учествовали у раду.
Марта Анђелић

