
     

 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛИТЕРАРНЕ  

 

                        СЕКЦИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ   

 

У току школске 2012/2013. године одржано је 36 часова литерарне 

секције.  

Главни садржај рада литерарне секције се састојао из више 

тематских    целина: 

 ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОУЧАВАЊЕ: 

 Проучавање књижевноуметничких дела, 

књижевне историје, критике и теорије, 

теорије стилистике и писмености; 

 Проучавање књижевних епоха и праваца, 

версификације, језика старијих савремених 

писаца; 

 Проучавање и истраживање народног блага; 

 Упознавање са омладинском периодиком 

 Проучавање  књижевног стваралаштва 

писаца са којима се планира сусрет и 

литературе за обележавање годишњица 

значајних датума у књижевности и историји; 

 Изучавање литературе којом се могу 

дефинисати појаве код књижевних 

почетника: плагијат, опонашање, утицаји; 

 Жанрови и врсте стваралачког писања. 

 



 САДРЖАЈИ И ОБЛАСТИ САМОСТАЛНОГ ЛИТЕРАРНОГ 

СТВАРАЛАШТВА: 

 

 Писање и читање властитих литерарних 

радова: 

 Прикази и критике ученичког литерарног 

стваралаштва: 

 Учествовање на школским приредбама: 

 Сарадња са осталим секцијама у школи и 

литерарним дружинама и секцијама у другим 

школама; 

 Сарађивање у ђачким листовима и 

часописима и другој периодици: 

 Сарађивање са локалном заједницом: 

 Учествовање на конкурсима и такмичењима. 

 

 САДРЖАЈИ ПРАКТИЧНОГ РАДА ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ: 

 Припреме за наступе на школским приредбама, 

литерарним сусретима, манифестацијама; 

 Посете Сајму књига; 

 Избор најуспешнијих радова, којим се учествује на 

конкурсима, наградним тематима у листовима и 

часописима; 

 Сређивање документације: програма, извештаја, 

записника, позивница, новинских исечака; 

 Вођење летописа. 

 

 КОНКРЕТНЕ АКТИВНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. 

ГОДИНИ: 

 

 25.9.2012. посета Народној библиотеци Србије 

поводом изложбе Легат Милоша Црњанског и 

Храму светог Саве;  

             Литерарни конкурс поводом Дана старих~1.                      

октобар 2012. године 

Освојене награде: 

 Прва награда~Алекса Хрнић, ученик петог два разреда 

на тему: МОЈА БАКА; 



 Друга награда~ Мартина Хорда, ученица петог четири 

разреда на тему:МЛАДИ ЗА СТАРЕ; 

 Трећа награда~ Марија Стојменовић, ученица петог два 

разреда на тему: МОЈА БАКА. 

 Учешће на конкурсу Сто младих 

талената~организатор Српска кућа, 

Пожаревац; 

 Конкурс Песниче народа мог~песме о Срему 

 трећа награда Алекса Хрнић, ученик петог два 

                                         разреда;       

 25.10.2012. године~ посета Сајму књига (22 

ученика, наставници Драган Зорица и Љиљана 

Јанковић); 

 Прављење паноа поводом 20 година од како је 

изгорела школска зграда 1992. Године на светог 

Николу; 

 Прављење паноа поводом обележавања школске 

славе~Светог Саве; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Припрема ученика за такмичење Читалачка 

значка од јануара до априла; 

 Писање летописа школе; 

 21.2.2013. учествовање на Сајму 

туризма~приредба Срем; 

 

 

 



 
 27.2.2013. израда паноа СРЕМ; 

 25.4.2013. учешће на литерарном конкурсу Дани 

ћирилице, Баваниште са темом Будимо људи; 

 31.5.2013. посета Наутичком селу у Бољевцима и 

учешће у еколошким радионицама, извођење 

представе Добро дрво и рецитала Молитва за 

зелену планету; 

 
 

 

 Извештај поднела 

                                  Љиљана Јанковић, проф.српског језика 

 

 

 

 


