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ПРИЈАВА за пример добре праксе школског библиотекара 2021. 

 
 

Назив активности Језици су повезани радионица 

Име и презиме школског 
библиотекара 

Нада Љепојевић 

Назив школе ОШ „ Братство јединство“ 

Место Сомбор 

E-mail библиотекара  

Контакт телефон 
библиотекара 

 

Учесници Ученици школе од 1.-8.разреда 

Спољни сарадници Снежана Ивковић, Валерија П. Николић, Снежана Јовић, 

Снежана Милковић, Моника Векоњ 

Циљ активности  Језици су повезани- језичко путовање угледни час 

Исходи активности Стицање знања о значају изучавања страних језика 
особеностима европских језика, упознавање са географским 
положајем , историјом и културом народа  у региону и 

Европи.  

Корелација са 
садржајима наставних 

предмета 

Географија, Историја, Ликовна култура, страни језици 

Време реализације 26.09.2021. 

Кратак приказ 
активности (до 250 

речи) 

ЈЕЗИЧКО ПУТОВАЊЕ-ЈЕЗИЦИ СУ 
ПОВЕЗАНИ 
Обележили смо 26.септембар, Европски дан језика. 
Савет Европе је 2001. године у сарадњи са Европском 

комисијом покренуо иницијативу 
чији је циљ промовисање учења језика. Од тада се овај дан 
обележава широм Европе 26. 

септембра сваке године. Ове године иницијатива слави свој 
20. рођендан. 

У сомборској ОШ „ Братство јединство“ одржани су 
огледни часови и радионице под 
слоганом „Језичко путовање- језици су повезани“. 

У сарадњи са учитељицама Снежаном Ивковић, Валеријом 
П.Николић, Снежаном Јовић и 

наставницима српског језика Снежаном Милковић и 
наставницом енглеског језика  
Моником Векоњ, Нада Љепојевић, библиотекарка школе, је 

реализовала низ активности са 
циљем подизања свести о значају учења језика, 

промовисања велике језичке и културне  
разноликости која постоји у Европи и подстицања 
целоживотног учења језика , у школи и  

ван ње. Ученици од 1.до 8.разреда су учествовали у 
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радионицама писали на разним 
језицима и гледали презентацију "Језичко путовање-језици 

су повезани".  
Библиотекарка школе је одржала предавање и презентацију 

о значају изучавања страних 
језика и неке занимљивости о језицима који се уче у нашој 
школи.  

У библиотеци школе је направљен пано на којем су 
изложени радови са свих радионица. 

проф.Нада Љепојевић 

Допринос унапређивању 
образовно-васпитног 
рада 

Повезивање и боње разумевање потребе познавања страних 
језика, обогаћивање језичког фонда речи, повезивање 
наставних садржаја са реалним искуствима и употреби у 

животу 

Самопроцена Час је био занимњив, ученици су заинтересовано пратили 
виртуелно језичко путовање и додатним питањима тражили 

нове информације и наставак истраживања 

Директни линкови на 
коме је објављена или 

промовисана активност - 
сајт библиотеке, школе, 
друштвенa мрежa, 

портал, други доступни 
онлајн садржаји, итд. 

http://www.osbratstvojedinstvo.com/bibliotek 
a.php 

https://nadabibliotekarmedijatekar.bookmark.c 
om/ 
https://sites.google.com/view/ebibliotekaimedi 

jateka 
http://osbratstvojedinstvo.com/ 

https://www.noviradiosombor.com/vesti/obrazovanje/item/5846-
zic-pu-v-nj-zici-su-p-v-z-ni 
 

Остале напомене  
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