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ПРИЈАВА за пример добре праксе школског библиотекара 2021. 

 
 

Назив 

активност

и 

Књижевно вече посвећено Душану Радовићу.Рецитал:“Био једном један 

лав“ 

Име и 

презиме 

школског 

библиотек

ара 

Милика Јовановић 

Назив 

школе 

ОШ“Стари град“ 

Место Ужице 

E-mail 

библиотек

ара 

 

Контакт 

телефон 

библиотек

ара 

 

Учесници Чланови библиотечке секције, ученици четвртог разреда 

Спољни 

сарадници 

 

Циљ 

активност

и  

Упознавање са животом и делом  Душана Радовића,развијање љубави 

према поезији и позитивног односа према читању и 

важност разумевања текста; развијање креативности и 

стваралаштва код ученика. 
    

Исходи 

активност

и 

1.Усвајају и израђују знање, примењују и размењују стечено знање; 

2.Раде ефикасно са другима као чланови тима, групе, организације и 

заједнице; 

3.Прикупљају, анализирају, организују и критички процењују 

информације; 

4.Покрећу и спремно прихватају промене, преузимају одговорност и 

имају предузетнички приступ и јасну оријентацију ка остварењу циљева и 

постизању успеха. 

 

Корелациј

а са 

садржајим

а 

наставних 

предмета 

Српски језик,музичка култура 

Време 

реализациј

е 

2. април 2021. године. 
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Кратак 

приказ   

активност

и (до 250 

речи) 

„Јуче је неко нашао оно што није тражио.Оно што је он тражио нашао је 

неко други „.Душан Радовић је начин мишљења а не нешто што је 

прошло....Децу је увек третирао као озбиљну и зрелу публику.Његова 

дела су ведра, животна и блиска дечјој свакодневици. Својом искреношћу 

и једноставношћу освојио је све генерације па тако његову поезију за децу 

не ретко читају и одрасли.Његови афоризми су освајали духовитошћу, 

мудрошћу, тачношћу и речитошћу, па су надживели Радовића и 

наставили да живе, препричавају се, читају, потврђују и изазивају 

дивљење.У својим афоризмима није само жалио и критиковао већ је 

приказивао све лепоте живота. У склопу рецитала ученици су казивали и 

одабране песме Душана Радовића. Слушале су се и лепе ноте на флаути, 

гитари. Био је то час лепих стихова, нота.... 

Допринос 

унапређив

ању 

образовно-

васпитног 

рада 

Мотивисање деце за књигу и свакодневно читање; Приближавање 

школске библиотеке деци; промоција рада школске библиотеке, 

школе.Ученици су се учили јавном наступу, изражајном читању, 

казивању стихова. 

Самопроц

ена 

На крају часа је урађено самовредновање остварености циљева и исхода 

код ученика. Сви постављени циљеви и исходи су остварени.Учесници су 

са разумевањем изражајно казивали текст, песме. Били су веома 

организовани, мотивисани, креативни. Слушаоци су се позитивно 

изразили о часу. Појачано је интересовање за самостално изучавање 

поезије Душана Радовића , читање  књига . 

Директни 

линкови 

на коме је 

објављена 

или 

промовиса

на 

активност 

- сајт 

библиотек

е, школе, 

друштвенa 

мрежa, 

портал, 

други 

доступни 

онлајн 

садржаји, 

итд. 

https://docs.google.com/document/d/1RNxgE3RntIbSWt3BXyD_rv8pbfUYSB

7c1ONq2X4aXkA/edit 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1058531094641450&id

=100014537077285 

 

  

Остале 

напомене 

Рецитал сам послала путем линка. Уколико Вам се допадне,радо ћу 

поделити и друге рецитале као примере добре праксе. Хвала унапред! 
 

https://docs.google.com/document/d/1RNxgE3RntIbSWt3BXyD_rv8pbfUYSB7c1ONq2X4aXkA/edit
https://docs.google.com/document/d/1RNxgE3RntIbSWt3BXyD_rv8pbfUYSB7c1ONq2X4aXkA/edit
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1058531094641450&id=100014537077285
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1058531094641450&id=100014537077285
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