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ПРИЈАВА за пример добре праксе школског библиотекара 2021. 

 
 

Назив 
активнос

ти 

Квиз „Зато што волим Београд“  

Према публикацији „Зато што волим Београд“, аутора  М. Енис; 

 
 

Име и 

презиме 
школског 
библиоте

кара 

Љиљана Ђорђевић 

Назив 
школе 

ОШ „Бранко Пешић“ 

Место Земун, Београд 

E-mail 

библиоте
кара 

 

Контакт 

телефон 
библиоте
кара 

 

Учесниц

и 

ученици  VII-1,VII-2,VII-3 и VII-4 

Спољни 
сарадниц

и 

Разредне старешине; 
Љиљана Ђорђевић - библиотекарка, Татјана Радивојевић  -  проф. српског 

језика, Сузана Алексић - проф. географије, Јелена Влајнић –проф. 
техничког и разредни старешина, Биљана Товчевић – проф. историје 

Циљ 

активнос
ти  

Упознавање ученика са историјом, културно-историјским 

споменицима, важнијим установама и географским положајем града у коме 
живе. 
 

Исходи 

активнос
ти 

Наставне методе:  

-Метода усменог излагања–при тумачењу и обради новог градива 

- Метода демонстрације показују се решења постављених задатака на 

паметној табли 

- Метода самосталних вежби-ученици самостално изводе решења 

постављенх изадатака на табли 

- Методара зговора/дијалога– при анализи задатака 
 

Наставни принципи: 
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-Принцип систематичности и поступности–настава се базира на 
претходно усвојеном градиву, ново градиво се обрађује постепеним 

увођењем нових појмова, а задаци се 

Решавају од једноставнијих ка сложенијим 

-Принцип очигледности иапстрактности–демонстрацијом коришћења 
сервиса на Интернету и библиотечке грађе 

-Принцип индивидуализације и социјализације (ученици решавају 

задатке самостално 

или  групно)  

 
Потребна наставна средства и прибор: 

 

- Публикација –Зато што волим Београд- М. Енис; 

- Рачунар са пратећим прибором и интернет  везом;  

- Квиз презентација; 

- Наставни материјали на часовима; 

- Речници, Енциклопедије, Атласи, уџбеници.  
 

 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 

-Оспособљавање ученика за самосталан рад  

-Развијање такмичарског духа 

-Подстицање на истраживачки рад 

-Самостално коришћење одговарајуће литературе-сналажење у 

библиотеци 

-Претраживање корисних сајтова-употреба рачунара у циљу стицања 

знања 

-Упознавање града Београда, културно историјских споменика у 
Београду 

-Упознавање са географским положајем града, спортским центрима,  

-Подстицањеученикадаактивноучествујуначасу 
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- Развијање код ученика сналажљивости и самосталности у раду 

-

Развојосећајазадовољстваисопственевредностизбогоспособљеностидакори
стерачунарисервисенаИнтернету као и претраживање литературе у 

библиотеци 

- Ученици се мотивишу за рад, логичко мишљење и закључивање 

-Развојиподстицањекултурекомуникацијеисарадње 

-Развијање радних навика и културе рада  

-Развити код ученика вештину за примену стечених знања 

 
 

 

Корелаци

ја са 
садржаји

ма 
наставни
х 

предмета 

Српски језик , историја, географија, ликовна култура.  

Време 
реализац

ије 

3 месеца 

Кратак 
приказ 

активнос
ти (до 
250 речи) 

АКТИВНОСТИ:  

Планирано је да припрема ученика траје током октобра и новембра месеца 

и почетком децембра да у виду такмечења међу разредима извршимо 
проверу знања. 
I фаза: 

На часовима разредног старешине, редовним часовима историје, 
географије, информатике и у библиотеци ће ученици бити упознати са 

пројектом, реализацијом, начинима прикупљања информација, правилима 
квиза, и исходом такмичења (наградама).  
II фаза: 

Наставници историје, географије и разредне старешине ће на часовима које 
за то предвиде обрађивати темеи области везане за одређена питања уз 

помоћ публикације М. Енис –Путовање Београдом- (друга половина 
окробра) 
III фаза 

Ученици ће на препоруке наставника проналазити одговоре на питања уз 
помоћ библиотекара и наставника информатике и тако прикупљати 

материјал за завршно такмичење. (у току новембра месеца)  
IV фаза: 

Провара наученог уз помоћ квиза приказаног на видео-биму у виду  
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такмичења међу разредима. (почетком децембра) 
Подела награда најбољем одељењу и појединцу.  

Активностинаставника Активностиученика  

 

•Организује 
 

•Усвајановазнања 
 

•Припрема 

 

•Дефинишеновепојмове 

 

•Прати 
 

•Именује 
 

•Помаже 
 

•Посматра 
 

•Мотивише 

 

•Пише 

 

•Планира 
 

•Комбинује 
 

•Учествује 

 

•Решавапроблеме 

•Учествује 
 

•Схватанеопходностприменестече
них 

знањанаконкретнимпримерима 
 

•Вреднује 
 

•Развијатачност, 
уредностиодговорност 

премараду,смисаозапрактичнупри
мену 

стеченихзнањаивештина 
 

 

 •Препознајеобластиприменестечен

их 
знањаивештинаудругимпредметим

а/ 
дисциплинама 

  

 

 
 

Доприно

с 
унапређи
вању 

образовн
о-

васпитно
г рада 

Ученици на веома занимљив начин активно учествују у учењу унапред 

постављених питања. Имају потпуну слободу да бирају изворе из којих ће 
доћи до одговора; реч наставника, интернет, енциклопедије, помоћ 
родитеља... 

Развијају такмичарски дух; 
Уче се да се сами образују. 

 

Самопро Учење је обострано, и наставници уче или допуњавају своје знање о граду 
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цена у коме живе.  

Директни 
линкови 

на коме 
је 

објављен
а или 
промовис

ана 
активнос

т - сајт 
библиоте
ке, 

школе, 
друштвен

a мрежa, 
портал, 
други 

доступни 
онлајн 

садржаји, 
итд. 

 

kviz projekat.zip
 

 
 

Остале 
напомене 

 реализација планираних активности – два месеца припреме и 

учења; 

 приказ добијених резултата и продуката пројекта – ученици 

су након завршетка часа одмах имали увид у резултате учења 

и залагања током протекла два месеца; 

- Ученици који су освојили највише поена на квизу су били 

награђени; 

 вредновање пројекта (процена остварености дефинисаних 

циљева, указивање на успехе и тешкоће у току реализације 

пројекта): 

- Пројекат се показао као успешан, ученици су били 

активни и показали заинтересованост за тему; 

- За свки планирани пројекат у нашој школи потешкоће 

настаје због нередовног похађања наставе од стране 

ученика ученика.  

Библиотекар 
Љиљана Ђорђевић 

ОШ „Бранко Пешић, Земун  
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