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Литерарна секција у дигиталном окружењу:

• настава и ваннаставне активности у дигиталном окружењу за све

ученике;

• литерарна секција као ваннаставна активност у дигиталном окружењу;

• осврт на значај литерарног стваралаштва деце школског узраста из угла

различитих мислилаца;

• годишњи план рада секције и облици рада;

• дигитални алати за рад, умрежавање и комуникацију;

• сарадња са осталим секцијама;

• пројекти и секција;

• наградни конкурси;

• издавачка делатност;

• секција у медијима.



Годишњи план рада секције требало 

би да садржи планиране: 

• радне састанке;

• књижевне вечери;

• посете, излете, изложбе;

• културно-уметничке јубилеје;

• сусрете с писцима и другим посленицима

у култури;

• учествовање у школским приредбама;

• и друго.



Годишњи план рада литерарне секције – предлог 

Септембар • Формирање секције и упознавање са планом и 

програмом рада

• Разговор о интересовањима чланова секције

• Разговор о машти, инспирацији, креативности 

и стваралаштву

• Представљање омиљене књиге (писца, 

песника, песме, сајта, блога, часописа итд.)

Октобар • Упознавање са алатима за рад у дигиталном 

окружењу

• Дигитални правопис

• Безбедност деце на интернету

• Праћење Сајма књига

Новембар • Праћење књижевних конкурса 

• Писање поетских и прозних радова,  читање и 

разговор о темама, поступцима, стилу

• Избор радова који ће представљати ученике и 

нашу школу на конкурсима и смотрама

• Ажурирање сајта секције

• Избор радова за школски часопис, зборник 

итд.

Децембар • Одлазак на виртуелне екскурзије (изложбе, 

књижевне вечери итд.)

• Новогодишње честитке – групни рад у 

дигиталном окружењу

Јануар • Припрема Светосавске приредбе – сарадња са

осталим секцијама

• Светосавски квиз 

Фебруар • Праћење књижевних конкурса 

• Писање поетских и прозних радова, читање и 

разговор о темама, поступцима, стилу

• Умрежавање и пројекат са ученицима из 

других земаља

Март • Праћење књижевних конкурса 

• Писање поетских и прозних радова,  читање 

и разговор о темама, поступцима, стилу

• Ажурирање сајта секције

• Гостовање песника, писца, или 

етномузиколога

Април • Одлазак на виртуелне екскурзије (изложбе, 

књижевне вечери итд.)

• Писање поетских и прозних радова, читање и 

разговор о темама, поступцима, стилу

• Припрема приредбе за Дан школе

Мај • Одабир радова за Школски наградни темат 

• Учешће у програму поводом обележавања 

Дана школе (сарадња са секцијама)

• Дан словенске писмености и културе 

Јун • Представљање резултата рада секције

• Промоција Зборника литерарних радова 

ученика

• Завршно окупљање чланова секције

1. 

2.
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Литерарна секција као ваннаставна активност у

дигиталном окружењу

• „Наставник који руководи неком слободном активношћу убрзано

стиче и посебно педагошко и методичко искуство које му

омогућава успешнији рад и у редовној настави. Умења и

способности што их ученик стиче у секцијама такође се преко

појединаца преносе у наставну сарадњу и стваралачки утичу на

мноштво других ученика” (Николић 2000:135).

• У дигиталном окружењу рад секције се организује помоћу

дигиталних алата за умрежавање и комуникацију.



Осврт на литерарно стваралаштво деце школског узраста из угла 

различитих мислилаца*

Литерарно стваралаштво и узраст

Виготски: Литерарно-књижевно 

стваралаштво је карактеристично за 

школски узраст, док је ликовно 

стваралаштво доминантно за рани узраст 

(када деца пролазе кроз неколико стадијума 

цртања).

Избор тема

Блонски: Треба учити дете да пише само о 

ономе што добро зна, о чему је много и дубоко 

мислило. Нема ништа штетније за дете него 

давати му теме о којима је мало мислило и о 

којима има врло мало да каже. 

Метода

Толстој: Деци треба предложити 

најразноврснији избор тема. Треба им давати 

да читају оно што су деца написала и дечје 

приче им предлагати за узор. Не треба 

давати примедбе о уредности свезака, ни о 

калиграфији, ортографији итд. 

Животно искуство

Соловјов: Само књижевно стваралаштво у правом 

смислу речи настаје управо на почетку полне 

зрелости.  Потребна је довољна залиха личних 

доживљаја, потребно је сопствено животно 

искуство да у речи створе нешто своје, што се 

оваплоћује комбиновањем животних чињеница.

*Виготски 2005: Л. С. Виготски, Дечја машта и стваралаштво, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.



• Литерарна секција постоји од 2008. године. 

• У току свог постојања мењала је састав, програм, садржаје, сарадњу 

са другим секцијама школе и место рада. 

• Радни састанци се одвијају у дигиталном окружењу због 

територијалне удаљености ђака. 

• У дигиталном окружењу се организују изложбе, екскурзије, 

књижевне вечери итд. 

• Помоћу дигиталних алата припремају се текстови за такмичења.

• Уређује се сајт секције „Додатни час”, поједине странице школског 

сајта и зборници радова.

• Секција је присутна у медијима.

Литерарна секција у дигиталном окружењу – пример  из праксе



Сајт 

Додатни час

http://www.dodatnicas.com/

http://www.dodatnicas.com/


https://www.thinglink.com/ https://padlet.com/

https://www.thinglink.com/
https://padlet.com/


Пројекат „Блискост далеких предела”

5. разред Језичка култура: 

Вест

6. разред Језичка култура: 

Извештај

7. разред Језичка култура: 

Обавештење

8. разред Језичка култура: 

Блискост далеких 

предела 

(репортажа)

Циљ пројекта

Развој одговорности за заједничка постигнућа, учење и развијање вештина и стицање трајног 

знања о различитим облицима новинарског изражавања путем пажљивог планирања корака.

Операционализовани исходи

Ученици разумеју значај сарадње за остваривање заједничких циљева и

разумеју значај одговорности за заједничка постигнућа.

Резултати пројекта: пано, зборник, прилози на сајту секције и школе, дружење и осмеси.

Дужина трајања пројекта је месец дана.

Активности ученика током пројекта

Ученици креирају планиране продукте рада, сарађују на пројекту, размењују мишљења, уче у 

дијалогу, истражују, испољавају креативност и уче.

Активности наставника током пројекта

Наставници координирају, прате, усмеравају и посматрају реализацију

пројекта, ангажују се око формалних решења за презентацију пројекта.

Начин презентације пројекта

Пројекат је у етапама презентован на више места.

Начин укључивања окружења у пројекат

Штампарија Издавачке фондације Српске Православне Цркве Архиепископије

београдско-карловачке штампала је нашим ђацима на дар Зборник литерарних

радова у 350 примерака, а у Дечјем културном центру Београд промовисали смо

пројекат.

Потребни ресурси (материјални, људски) су интернет ресурси, библиотека, часописи итд.

Пројектне активности

Дефинисање теме и циља пројекта, одлазак на виртуелну екскурзију, стицање трајних знања 

о различитим облицима новинарског изражавања, план израде заједничког виртуелног паноа,

одређивање задатака и подела активности.

Праћење и вредновање – показатељи  на основу којих може да се процени

успешност пројекта (панои, вести, састави, зборник, презентације, утисци ђака,

медијска пропраћеност пројекта).



Народни музеј у Нишу Александријска библиотека у Египту

Виртуелне екскурзије



Резултати рада

• Један од резултата 

заједничког рада је пано под 

називом „Наша мала

виртуелна екскурзија”.

• На паноу се могу наћи 

слике, вести, извештаји,

састави, утисци, сећања 

ђака итд. 

• Пано је креиран помоћу

бесплатног и јавно 

доступног програма Лино, 

линк: www.linoit.com

http://www.linoit.com/


Зборник радова

https://fliphtml5.com/

https://fliphtml5.com/


Школски сајт



Облици смешног:

• претварање и игре јунака у функцији

превазилажења тешких животних ситуација;

• комика ликова и имена и доброћудни смех;

• комика речи и ведар смех;

• комика речи и подсмешљив смех;

• комика ситуације, каламбур и подсмешљив смех.

Пројекат „Нушић и смех”

Пројекат под називом „Нушић и смех

– упоредно проучавање Нушићевих

дела у основној школи на различитим

узрастима”.

5. разред • Хајдуци

• Кирија 

6. разред • Аутобиографија 

• Аналфабета

7. разред • Власт 

8. разред • Сумњиво лице



Дигитални алати за рад, умрежавање и комуникацију

Дигитални алати за рад и 

умрежавање:  

www.linoit.com

https://padlet.com/dashboard

https://www.thinglink.com/

http://fliphtml5.com

https://sway.office.com/

https://info.flipgrid.com/

http://www.dodatnicas.com/

Дигитални алати за 

комуникацију:

• Skype

• Zoom

• Microsoft Teams

• Google Meet

• Discord

• Scopia

http://www.linoit.com/
https://padlet.com/dashboard
https://www.thinglink.com/
http://fliphtml5.com/
https://sway.office.com/
https://info.flipgrid.com/
http://www.dodatnicas.com/
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