ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ
ШКОЛСКА 2018/ 2019. ГОДИНА

КРАГУЈЕВАЦ, СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

Ред.бр. Aктивности
теме
I

Формирање Литерарне
секције

Реализација конкурса
(Фестивал љубавне поезије
,,Иван Пангарић“ Сомбор)

Циљеви

Начин
остваривања
програма

Кораци у
активностима

Евалуација

Време
реализације

Литерарна
секција има за
циљ подстицање
ученика на
креативан и
стваралачки рад,
као и развијање
интересовања за
интелектуално
размишљање,
посматрање и
истраживање у
појединим
областима.
Ученици се
подстичу на
креативно
размишљање,
креативно
писање и читање.
У оквиру рада
литерарне
секције,
предвиђен је и
један вид рада
новинарске
секције. Тај рад
усмерен је на
уређивање
интернет

-Планирање и
програмирање
рада са
ученицима
-Израда
програма
литерарне
секције

Почетак рада
литерарне секције,
када се већ на
првим састанцима
формира секција,
доноси се план и
програм рада, бира
се руководство,
договара се о
начину рада,
подели задужења

-Eвиденција
посећености
-Записници
- Извештаји
-Сертификати
-Ученички
радови
-Ученички
панои
-Дипломе
-Фотографије
-Видео записи

Септембар

-Радити на
развијању
позитивног
односа према
читању и
важности
разумевања
текста;

Крајем септембра
ученици су
ангажовани на
писању радова који
се шаљу у Сомбор
на Фестивал
љубавне поезије. На
састанцима секције
ученици читају
радове, врши се
избор најбољих и
пружају сугестије
за будући рад

II

Уређење библиотечког
простора- прављењем
паноа; обележавање Дечје
недеље

странице Дома,
www.artem.edu.rs,
као и на
одржавање
странице на
друштвеној
мрежи Facebook.

Посета Сајму књига

У школској 2017/
2018. години, у
оквиру рада
литерарне
секције, одвијаће
се креативна
настава српског
језика и
књижевности,
што укључује и
интересни рад са
појединцима.
План је да се
ученици охрабре
на смелије
интелектуалне
подухвате, да се
подстичу на
истраживање,
иницијативу,
стваралачко
посматрање,
размишљање и
машту у циљу
јачања њихове
читалачке
навике,
подмиривању
читалачке

Светски дан школске
библиотеке

Током прве недеље
октобра ученици су
ангажовани на
прикупљању
материјала и
припреми паноа
поводом
обележавања Дечје
недеље
Припремање и
организовање
културних
активности Дома,
књижевне
трибине, сусрети,
разговори, акције
прикупљања
књига, изложбе,
конкурси, ...

Oбележавање
значајних
јубилеја везаних
за Дом, Светски
дан књиге,
,,Дечја недеља'',
,,Дан
писмености'', Дан
матерњег
језика'',,Јубилеј
библиотека и
библиотекара'',...

Планом је
предвиђен и
одлазак на Сајам
књига где ће
ученици моћи да се
упознају са новим
издањима
Крајем месеца
планирано је и
обележавање
светског Дана
библиотеке

Октобар

III

Организовање Дебатног
клуба

радозналости,
одгонетању
животних
питања и истина,
гајењу љубави
према књигама и
лепом казивању.
Креативни рад у
оквиру
литерарне
секције,
подразумевао би
стварање
повољних услова
за језичко
стваралаштво,
односно читање,
доживљавње и
разумевање
текста, као и
развијање у
продуктивној
областиговорењу и
писању.

Присуствовање
трибинама,
скуповима,
семинарима,
састанцима,
Педагошким
већима

На предлог ученика
планирано је и
организовање
читалачког клуба,
филозофског кутка
или дебатног клуба,
по избору ученика,
што би
подразумевало
окупљање ученика
који воле да читају,
истражују,
дискутују на
различите теме,
износећи лични
став и критичко
мишљење у вези са
прочитаном
књигом,
постављеним
проблемом, задатом
темом.
У оквиру
литерарне секције
ученици ће имати
прилику да одаберу
једно дело,
прочитају га , а
затим на
састанцима
читалачког клуба
коментаришу дело.
За почетак могу се
читати краћа дела,
поезија, приповетке
а касније, ученици
би могли читати и
обимнија дела
српске или светске
књижевности

Новембар

IV

V

Обележавање Дана
Филозофије

На сличан начин би
се организовао и
кутак за дебату или
расправу на
одређену тему (
слобода мишљења,
говорења, морал,
наркоманија,
алкохолизам...).
Чланови би радове
излагали на
припремљеном
паноу

Обележавање Дана борбе
против сиде

Прикупљање
материјала

Обележавање Дана Дома

Ученици ће бити
активирани у вези
са припремама за
наступ поводом
домске свечаности.
Поводом
обележавања Дана
дома спровешће се
и наградни
литерарни конкурс,
а ученици ће
писати радове на
заједничку тему

Обележавање Дана
матерњег језика

Подстицање
ученика на
неговање и
очување матерњег
језика и културе

Фотографије,
новински
чланци,
занимљивости,
уређење паноа,
презентација

Децембар

Презентација
Ученички
рдови

Фебруар

Истраживње говора и
његових стилских
функција

VI

Обележавање Дана жена

VII

Учествовање на Домијади
Усавршавање технике
писања

VIII

Квиз такмичење

Усвајају се
појмови: језик,
основне функције
језика, народни,
књижеви и
стандардни језик,
култура говора,
његов значај и
потреба, стилови
комуникације
Одабир најлепших
цитата и стихова
посвећених
мајкама/ женама у
извођењу
рецитатора и
литерарних
ствараоца.
Корелација
литерарна-драмска
секција
Корелација са
другим секцијама
Рад на одабиру
текстова
Oрганизовање квиз
такмичења на коме
ће ученици моћи да
покажу своје знање
у вези са
стваралаштвом
одређеног писца.
Такмичење
подразумева
корелацију са
другим секцијама
које би драмским и
музичким

Март

Април

Мај

садржајем
употпуниле
програм

IX

Анализа рада секције

Сумирање
резултата рада,
оцењивање
резултата рада,
предлагање
чланова секције за
похвале и награде

Јун

Библиотекар
Јелена Рашковић

