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ЈОВАН  ДУЧИЋ 

(Требиње,05.02.1871-Гери,07.04.1943.) 

Под јаким утицајем Војислава Илића, у првој збирци  
песама Пјесме( 1901.),јасно се виде  мотиви,предмети, 
основни тон и речник сличан свом узору. Као и Илић, и он 
воли Пушкина и успешно га преводи. Али то њему није 
довољно па се у Швајцарској и Француској среће са делима 
Албера Самена Анрија де Ренијие, и убрзо се показао не 

као добар ђак но као самостални стваралац. 
Његова поезија била је описана као поезија шумова и звукова. Љубав је била главно осећање које 
је певао у тој својој младалачкој лирици, и неколико искрених,осећајних песама убрајају се међу 
најбоље. Друга свеска Песама (1908) показује преокрет у свом стваралаштву. Форма му сада  
изгледа важнија од садржине. Он хоће да у своју поезију магле и сенке унесе  што ређе осећаје, 
што суптилнија осећања,труди се да ухвати оне суптилне везе које везују душу човека са душом  
ствари, људски живот за васионски живот, да уместо општих и простих идеја да више поетске 
симболе.Он пати од страха да не буде довољно отмен, да његова поезија не личи на поезију  
других аутора. 
Жртвујући каткад смисао,јасност,искреност, своје интимне песничке особине, Дучић се усавршио 
у форми као нико до њега. Његов стил је изванредно изграђен,углађен, истанчан, са обиљем  
слика и богатством речи. Његови флуидни, живописни, сјајни срихови су најбоља поезија коју је  
српска поезија дала. Поред песама своје умеће исказао је пишући путописе ( Писмо из Женеве, 
Писмо са Алпа, Писмо са Јонског мора) и књижевне импресије о Војиславу Илићу,Борисаву 
Станковићу, о Милораду Ј. Митривићу,о Петру Кочићу, о Исидори Секулић.Путописи су фантастични 
а књижевне слике су више песничке импресије. Све то писано је богатим речником и ретким  
фигурама, са много духа и градације. 
Песник великог талента чије развијање још није довршено,писац првог реда који још није казао 
своју последњу реч, Јован Дучић је један од твораца данашње српске поезије и један од највећих 
српских стилиста. 
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20. фебруар 

Учешће на општинском такмичењу из страних 
језика ученика осмог разреда 

 (енглески и руски језик)  
у ОШ“Милош Црњански“ 
Реализатори: професори 

страних језика 
 

На такмичење из руског језика изашло је   4  ученика, и немамо пласман на градско 
такмичење. 
На такмичење из енглеског језика изашло је  9   ученика и пласман на градско 
такмичење  остварило је 6 ученика.  
Градско такмичење биће одржано 12.марта 2016.године, у ОШ“Драган Лукић“. 
 

23. фебруар 
 
Стручно предавање на тему „ Вршњачко насиље“ у организацији  РМУП-а са  
предавачем Славицом Радовановић. 
Предавање је било организовано за ОВ петог разреда. 
Након предавања вођена је дискусија о теми и ученици су постављали питања на  
која су добили адекватне одговоре од стручног лица. 
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24.фебруар 
 

Угледни час из српског језика 
у одељењу VII4 

Наставна јединица:  
Речници српског језика 

Реализатор: Проф.Гордана Опалић 
 

Увод у тему и презентацију 
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Жива реч предавача  је незаменљива... 
 

   
 

Гости на огледном часу.... 
(директор школе, помоћник директора, педагог школе, стручно веће српског и 

страних језика,библиотекар) 
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А сада креативни рад по групама: 
ПРВА ГРУПА 

 
ДРУГА ГРУПА 
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ТРЕЋА ГРУПА                

 
 

ЧЕТВРТА ГРУПА 
 

 
 

ПЕТА ГРУПА 
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Свака група поднела је извештај и презентовала  
своја решења на задате задатке. Остале групе су 
прателе излагање својих другара и имали су 
простора да поставе питања подносиоцима 
извештаја. Амосфера је била радна, активности су  
се смењивале, деца била заинтресована за рад, а  
гости уживали . То све доказује и табла на којој су 
ученици лепили своје стикере са сличицом о 

утисцима на часу. Ево табле која служи наставнику као потврда успешноси часа. 

 
 
 

         
Дечја слика је потврда колико им је било забавно и другачије. 
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25.фебруар 
Час биологије- утврђивање и проверавање 

НЕШТО САСВИМ ДРУГАЧИЈЕ 
Мали сценски приказ 

наставне јединице: Мане и обољења ока 
Реализатори: 

ученице Леа Аруена Ђорђевић ( као наставник) 
и Ања Цвркота (као ученик) 

одељење  VII2 
Реализатор проф. Зорица Златић 

 
По сопственој замисли часа написале су сценарио и драматизовале један час  
утврђивања и пропитивања. „ Наставница“ је постављала питања, а „ ученица“ 
одговарала на иста. Ту је било замуцкивања, дошаптавања, порука на цедуљама као 
помоћ „пријатеља“. Сви су били ангажовани баш као и на сваком редовном часу. 
Сценарио је био добро осмишљен, тако да када ученик не зна одговор на постављено 
питање, наставник даје потпун одговор и пита одељење да исти понови. 
Одлично је усвојена наставна јединица на ову тему и усвојена су знања из области   

 
МАНЕ ОКА  

*кратковидост 
*далековидост 

*старачка далековидост 
*разрокост 

*слепило за боје 
 

као и  
ПОВРЕДЕ И ОБОЉЕЊА 
*огреботине рожњаче 

*повреде хемиским супстанцама 
*коњуктивитис 

*катаракта 
*глуком 

*слабовидост 
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А ево и фотографија учесника: 
 

 
„Да ја тебе питам....“ ( рече наставница) 

 

 
„ Па... како да објасним...“ 

 
„ Прочитај све ти пише....“ (помоћ пријатеља) 
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26.фебруар 
Биологија 

Час утврђивања- пропитивања 
одељење  VI2 

Реализатори ученице 
Јана Радосављевић (водитељ) 

и Марија Алексић (гост-стручњак) 
Реализатор:проф. Зорица Златић 

 
Мали сценски приказ 

РАДИО ЕМИСИЈА СА ЕМИНЕНТНИМ СТРУЧЊАКОМ ЗА ИНСЕКТЕ 
Наставна јединица: Инсекти 

Самостална израда сецнарија за радио емисију. „Данас ћемо говорити о инсектима, 
зашто су важни, зашто штетни, како искористити њихову моћ“-рече водитељ. 
„ Када би само знали колико би они могли да да побољшају наш начин живота и  
његов квалитет.“-рече гост. „ У ком смислу?“ – упита водитељ. „ У смислу ЗДРАВЕ 
ИСХРАНЕ!“  Тајац у публици, занемео водитељ. 
И сада после заплета, креће расплет и разна објашњења. 
Одговарајући на постављена питања, ове две ученице „одговараше за оцену“. 
Као награду сви добисмо да „пробамо“ једног инсекта.  
(то беше бубамара од чоколаде) Тако смо се сви заједно сложили да само у „оваквом 
облику“ можемо пробати разне бубе и бубице. 

 
„ Добар дан и добро нам дошли... данас ћемо говорити о бубама...“ 



                                    ФЕБРУАР 2016 
 
 
 

„ Зашто је важно познавати бубе и чему оне могу 
 да нас науче?“ 

 
„ Ма како да не, баш ћу данас за ручак спремити лепу бубашвабу преливену сосом  
од црвића за пецање...“ 

 
„ А овакву бубу, да ли би пробали?“...... „ ДАААА“.... „ Е па онда ПРИЈАТНО!“ 
Управо ова буба „унела“ 
 је ПЕТИЦУ  у дневник нашим учесницама. 
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27.фебруар 
Општинско такмичење из математике 

Организатор: ОШ“Вук Караџић“-Сремчица 
 

На општинско такмичење пласирало се 
16 ученика млађих разреда и 
27 ученика старијих разреда. 

 
Пласман на градско такмичење остварило је  8 ученика млађих разреда ( ученици 
четвртог разреда јер само они остварују пласман у млађој категорији) и  
1 ученик петог разреда ( Тодор Тодоровић) , 
3 ученика шестог разреда ( Милан Гелић,Николина Лазић, Илија Марјановић), 
 1 ученица седмог разреда (Николија Бојковић) и  
1 ученица осмог разреда ( Марија Бркић). 
Градско тамичење биће организовано 10. априла 2016. године. 


