
ПРИЈАВА за пример добре праксе школског библиотекара 2021. 

 
 

Назив 

активности 

Наставна јединица: Књижевност:Уочавање језичкостилских средстава у одломцима 

дескриптивног карактера 

облик рада:индивидуални, ,,неми час-одсуство метода разговора и  фронталног рада" 

Име и 

презиме 

школског 

библиотека

ра 

Радмила Настић Антанасијевић 

Назив 

школе 

ОШ ,,Милован Глишић" 

Место Ваљевска Каменица 

E-mail 

библиотека

ра 

plavisafir68@gmail.com 

Контакт 

телефон 

библиотека

ра 

 

Учесници ученици петог разреда 

Спољни 

сарадници 

 

Циљ 

активности  
Образовни циљеви:обнављање  средстава уметничког изражавања или стилских фигура ( 

епитет, поређење, словенска антитеза, контраст , метафора, хипербола, персонификација и 

др.); обнављање књижевних родова и врста, као и форме приповедања( опис или 

дескрипција); упознавање са песмама Мике Антића. 

Функционални циљеви: оспособљавање ученика да самостално  читајући проналазе 

изворе информација и примере на основу којих ће уочити, запазити и анализирати 

постојећа стилска изражајна средства; подстицање ученика да разумеју  и усвајају 

песнички језик  као облик изражавања. 

Васпитни циљеви:формирање радних навика и правилног односа према раду;развијање 

љубави према књижевности; богаћење речника и развијање  језичке културе;навикавање 

ученика на самосталан, индивидуализовани процес учења. 

Исходи 

активности 
Исходи:ученици ће схватити да је жеља за учењем пресудна и да им није потребна помоћ, 

жива реч наставника; научиће да је потребно тражити више извора сазнања и да  им 

школска библиотека пружа могућности за то,коришћење ресурса библиотеке у процесу 

наставе је неминовна; да могу индивидуално сходно својим могућностима напредовати у 

раду;научиће да препознају текстове дескриптивног карактера,обновиће стилске фигуре 

које су раније научили и упознаће се са новим фигурама; развијаће  критичко мишљење и 

читање са разумевањем; поштоваће права и обавезе других и несметано усавршавати себе 

и радити на проширавњу својих видика. 

Корелација 

са 

српски језик, ликовна култура 



садржајима 

наставних 

предмета 

Време 

реализације 

22. 11.2017. од 11:25 до 12:10 часова 

Кратак 

приказ 

активности 

(до 250 

речи) 

Активност наставника: физички присутан, чита неку занимљиву књигу и не учествује 

непосредно у вођењу наставног процеса, прати погледом дешавања на часу, дозвољена је  

мимика, гест и покрет. 

Активности ученика: узимају задатке, шетају,проналазе књиге, читају, размишљају, 

записују, илуструју, претражују и проналазе информације на Интернету, посећују кутак 

Мике Антића, задужују књиге на читање. 

Уводни део часа (5 минута) 

Наставник је на претходном часу објаснио правила понашања на "немом часу" , где нико 

уствари неће проговорити ни једну једину реч читавих 45 минута. Ученици су упознати са 

обликом индивидуализоване наставе, знају да ће добити наставни листић са својим 

именом и презименом и задацима које ће решавати онако како се то од њих захтева. 

Наставник, библиотекар је претходно издвојио укупан број књига које ће бити на столу и 

које ће ученици узимати сходно својим задацима. Дозвољена је и употреба Интернета за 

проналажење информација од стране појединих ученика чији задатак то изискује. 

Уколико неко случајно или намерно проговори упућује се у кутак Мике Антића да учи 

песму напамет, то је награда за ученика, бонус задатак.Самим тим то је и дисциплинска 

мера да ученици не би галамили на часу.(У прилогу припреме наставни листићи са 

задацима по ученику.) 

Главни део часа (30 минута) 

Наставник након почетка часа дели без речи наставне листиће и одлази за свој сто да чита 

књигу.С времена на време, пратећи погледом шта се дешава у учионици очекује исходе 

решених задатака да добије назад наставни листић и изда књигу тј. задужи картон 

корисника без речи.Оног момента када се испише наслов наставне јединице на табли, то 

је  крај часа.Ученици за то време приступају изради задатака, устају, шетају проналазе 

књигу која им треба , читају, уписују одговоре, размишљају, цртају, претражују Интернет. 

Крај часа (10 минута) 

За домаћи задатак немају ништа, све научено памте.Резултат успешности решених 

задатака добиће пре почетка следећег часа на огласној табли.На крају часа уколико им се 

нека књига допала предаће библиотекару картон да им књигу задужи и предати наставни 

листић на чијој позадини ће бити решења задатака исписана.Један од  ученика који 

преузме књигу добија бонус цедуљицу да испише наслов наставне јединице на табли,то је 

и крај часа.  

Допринос 

унапређивању 

образовно-

васпитног 

рада 

Иновације: негирање живе речи као метода рада;  акценат на перцепцији прочитаног 

текста; усвајање знања услед индивидуализације наставе кроз истраживачки поступак и 

критичко мишљење ученика; сликање пејзажа и илустрација пасуса дескриптивног 

карактера, корелација са предметом ликовна култура за ученике који раде по ИОП-у и 

ученике који слабије напредују; наставник вођење наставног процеса уступа писаној речи, 

претходно добро осмишљеним задацима на наставним листићима; наставник- 

библиотекар ослањајући се на своје читалачко искуство усмерава ученика на извор 

сазнања и литературу из белетристике, за примере уочавања језичкостилских средстава у 

одломцима дескриптивног карактера.Визија часа је да и особе које су неме, могу 

обављати послове наставника- библиотекара али и уз помоћ иновативних технологија и 



писма које је ,,старије"од говора”.Оснаживање особа са инвалидитетом у процесе 

рада.Такође, ученици могу користити Интернет у процесу наставе и са својих мобилних 

телефона, који на оваквом часу нису забрањени за употребу. 



Самопроце

на 
                                          САМОЕВАЛУАЦИЈА,  

                 ЕВАЛУАЦИЈА И ЗАПАЖАЊА НА ЧАСУ 
Ученици су  комуницирали са наставником, гестовима. Један ученик је тражио да 
изађе ван до тоалета. Затим је исти ученик на посебној цедуљици поставио питање 
наставнику у писаној форми : “Наставнице да ли ће и  сутра радити библиотека?” 
Написала сам :”Да!” Такође на једном задатку тј. На маргини наставног листића 
ученик је тражио помоћ да не може да нађе опис Жике Дроње. Показала сам му 
руком на последњи пасус прве странице и потом је прочитао и урадио задатак. 
Било је потребе на самом часу за комуницирањем али смо комуникацију 
остваривали писаним путем Деца су била изузетно мотивисана и активна, просто 
да су се отимали за столом који је представљао библиотеку, тражећи потребне 
књиге.Један ученик је био у Кутку Мике Антића , иако није говорио ни случајно ни 
намерно, већ је покушао да интензивно гестикулира и покушава да тако омета 
друге ученике у раду.  

Тешко ми је било на почетку часа, првих пет минута док сам делила задатке да се 
не насмејем, али успела сам да одржим смиреност и у потпуности имитирам 
наставника који је нем.Читала сам књигу и размишљала о томе како су 
усредсређени на рад и процес мишљења,читања, уочавања , закључивања и др. 

Евалуацију часа сам извршила издавањем књига у току часа, задужених је било 11 
картона књига, што је значило да им се свидео час и начин рада. Преосталих пет 
ученика је рекло након часа да су и они желели да узму књиге али да нису стигли 
јер су се трудили да прво одраде све задатке . 

Књиге су узели: Бојана Мијаиловић, Босиљчић Андреа, Михаило Петровић, Невена 
Јевтић, Лазар Прокић, Никола Настић, Маја Лазаревић, Милан Милисављевић, 
Магдалена Лазаревић, Кристина Томашевић и Миломир Павловић. 

Самоевалуација – на основу горе написаног, запажања са часа и саме евалуације 
констатујем да је “неми час” успео, могућ и занимљив ученицима за рад. Нисам 
уочила ни један недостатак, све активности су се реализоване према припреми. 
Размишљам о томе како је процес вођења наставе на оваквом часу за наставника 
већи изазов и одговорност . Заиста је потребан добар избор грађе и штива  за 
задатке и да без знања библиотекара, његовог  великог читалачког искуства, 
немогуће је наводити ученике на претраживање одломака. Ипак ово је био час 
утврђивања градива, не знам да ли су баш све наставне јединице из српскога 
језика и књижевности  и то предвиђене за обраду могуће без живе речи. Овакав 
час је био мој покушај, оглед и експеримент који је на очиглед многих колега који 
су присуствовали часу био веома успешан и иновативан. 

24.11.2017.                                                              реализатор часа  

                                                                   Радмила Настић Антанасијевић 

 

 



Директни 

линкови на 

коме је 

објављена 

или 

промовисан

а активност 

- сајт 

библиотеке, 

школе, 

друштвенa 

мрежa, 

портал, 

други 

доступни 

онлајн 

садржаји, 

итд. 

Активност је забележена у Летопису школе. 
Није промовисана путем интернета. 
У прилогу ове пријаве достављам и документ са фотографијама часа, припремом 
и евалуацијом. 
 

Остале 

напомене 

Час је одржан у оквиру Угледних часова стручног усавршавања у установи. 

 

 


