
Литерарна секција 
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Aктивности 

Начин остваривања 

програма 

 

Кораци у активностима 

 

Време 

реализације 

 

 

 

1. 

 

Формирање 

Литерарне секције  

 

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 

 

Септембар 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

Реализација 

конкурса 

(Фестивал 

љубавне поезије 

,,Иван Пангарић“ 

Сомбор) 

 

Обележавање 

Дечје недеље 

 

Прикупљање радова 

 

 

 

 

 

 

Уређење библиотечког 

простора- прављењем 

паноа; 

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 

 

Током прве недеље октобра ученици су 

ангажовани на прикупљању материјала и 

припреми паноа поводом обележавања Дечје 

недеље 

 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

 

Октобар 

 

 

4. Посета Сајму 

књига 

Упознавање са новим 

издањима 

Одлазак на Сајам књига где ће ученици моћи да 

се упознају са новим издањима 

Октобар 

 Обележавање 

светског Дана 

писмености 

 

Израда паноа 

Подстицање ученика на неговање и очување 

матерњег језика и културе 

Октобар 

5. Организовање 

читалачког клуба 

одабир једног дело, 

читање истог, а затим 

на састанцима 

читалачког клуба 

коментарисање дела 

На предлог ученика планирано је и, 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. 

новембар 

6. Литерарни 

конкурс поводом 

дана Дома 

Расписивање и 

спровођење наградног 

литерарног конкурса 

Подстицање ученика на неговање и очување 

матерњег језика и културе 

новембар 

7. Обележавање 

Дана матерњег 

језика 

Књижевно вече Подстицање ученика на неговање и очување 

матерњег језика и културе 

новембар 

8. Обележавање 

дана Дома 

Учествовање у 

свечаности 

Ученици ће бити активирани у вези са 

припремама за наступ поводом домске 

свечаности 

децембар 

9. Истраживње 

говора и његових 

стилских 

функција 

Радионица за ученике Усвајају се појмови: језик, основне функције 

језика, народни, књижеви и стандардни језик, 

култура говора, његов значај и потреба, стилови 

комуникације 

Јануар/фебруар 

10. Обележавање 

Дана жена 

Књижевно вече Одабир најлепших цитата и стихова посвећених 

мајкама/ женама у извођењу рецитатора и 

литерарних ствараоца. 

Корелација литерарна-драмска секција 

март 

11. Усавршавање 

технике писања 

радионица Рад на одабиру текстова март 

12. Учествовање на 

Домијади 

Присуство, израда 

радова 

Корелација са другим секцијама Март/април 

 

 

13. 

Квиз такмичење Квиз Oрганизовање квиз такмичења на коме ће 

ученици моћи да покажу своје знање у вези са 

стваралаштвом одређеног писца. 

мај 

 

14 

 

Анализа рада 

секције 

 Сумирање резултата рада, оцењивање резултата 

рада, предлагање чланова секције за похвале и 

награде 

 

 

Јун 

 


