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Тематска настава Од приче до филма 

Сарадња наставника и библиотекара 

Сарадња школске и јавне библиотеке 

 

Часови тематске наставе Од приче до филма одржани су од 15. до 18. јануара 2018. као део 

сарадње школе и локалне заједнице, тј. институција културе. Циљ часова је унапређење 

сарадње школе и јавне библиотеке и израда филма „Свети Сава даје деци четири ока“. 

Активности су планиране у сарадњи школске и јавне библиотеке, Библиотеке града 

Београда, одељење „Растко“ на Врачару. Са обзиром да се у јануару обележава Дан Светог 

Саве и да наша школа и дечије одељење Библиотеке носе исто име, договорено је да се 

организују часови тематске наставе посвећене Светом Сави у одељењу III1, који ће се делом 

реализовати у школи, а делом у Библиотеци. Идеја је да се на основу народне приче „Свети 

Сава даје деци четири ока“ направи филмић чије ће елементе израдити ученици III1.  

У сарадњи наставнице Бранкице Виторовић и библиотекарке Слађане Галушка реализовани 

су часови у школи од 15. до 17. јануара 2018. Библиотекарка је направила драматизацију 

приче „Свети Сава даје деци четири ока“, а ученици III1 су читали причу, разговарали о њој и 

учили по улогама текст на часовима српског језика и илустровали причу на часовима 

ликовне културе – цртали су ликове драмског текста, настојећи да што изражајније дочарају 

епоху времена у којој су живели. Тако су направили део материјала за филм и припремили се 

за активности радионице која је реализована у Библиотеци „Растко“. 

 

 

Обележавање Дана Светог Саве 

Часови тематске наставе Од приче до филма су део активности посвећених обележавању 

Дана Светог Саве које су реализоване у јануару 2018.  

О Светом Сави ученици су учили и на часовима српског језика, природе и друштва, 

грађанског васпитања и веронауке и слободних активности током припреме програма за 

свечани час који је одржан 27. јанура 2018. 

На основу свих текстова о животу и раду Светог Саве које су деца читала и којима су 

разговарала, наставница је припремила текст тако да сви ученици говоре један део током 

свечаног часа. Час је одржан у учионици, а присуствовали су и родитељи. 

Ученици су учили да раде у тиму, сарађивали су међусобно, а током часа и са родитељима. 

На тај начин стицали су вештине толеранције и емпатије, развијали вештине дијалога, 

уважавање сопственог и туђег мишљења.  
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Радионица Од приче до филма 

 

Место и време реализације: Библиотека „Растко“, 18. јануар 2018. 

Трајање: 2 школска часа (90 минута) 

Реализатори: наставник Бранкица Виторовић, библиотекар Слађана Галушка и 

библиотекари БГБ Виолета Ђорђевић, Драгана Радуловић и Биљана Петровић  

 

Циљ: Израда аудио и ликовних, визуелних, елемената за филм „Свети Сава даје деци четири 

ока“ и стицање вештина медијске писмености 

Задаци: 

- Развијање способности језичког изражавања, 

- Охрабривање ученика за јавно извођење,  

- Развијање стваралачке маште и способности самосталног ликовног изражавања, 

- Развијање способности за практичну примену стечених знања о техници колажа, 

- Подстицање ученика да разраде ликовну идеју и решавају ликовни проблем, 

- Стицање знања о настанку филма од аудио и визуелних елемената, 

- Развијање способности да се текст из једног медија прикаже кроз други медиј, 

- Развијање сарадничког односа међу ученицима. 

Наставне методе: усмено излагање, разговор, демонстрација, рад на тексту, играње улога  

Облици рада: фронтални, индивидуални, рад у групи 

Наставна средства: рачунар, мобилни телефони, текст приче, колаж папир 

Корелација: Српски језик, Природа и друштво, Ликовна култура, Музичка култура, 

Грађанско васпитање, Веронаука 

 

Развијање образовнох стандарда: 

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком 

месту у тексту је пауза, место логичког акцента; који део текста треба прочитати брже, а који 

спорије  

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту 

1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада, због 

чега му је занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже са поступцима ликова 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале и технике (цртање, 

сликање, вајање) визуелних уметности 

ЛК.1.1.3. описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак) 

ЛК.2.2.1. одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или концепт 
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Ток радионице 

 

I Уводни део (8 минута) 

У Библиотеци „Растко“ ђаке су дочекале библиотекарке Виолета Ђорђевић, Драгана 

Радуловић и Биљана Петровић. Укратко су представиле рад библиотеке и разговарале су са 

децом о важности читања и читалачким навикама. Питале су децу по чему су сличне 

библиотека у коју су дошли и школа из које долазе и ученици су рекли да имају исто име. 

Библиотекарке су најавиле активности радионице - израду елемената за филм „Свети Сава 

даје деци четири ока“. 

II Главни део часа (70 минута) 

1. Представљање ученика 

Виолета Ђорђевић је питала децу да ли знају нешто о животу Светог Саве. Они су рекли да 

знају и да су читали песме и приче о Светом Сави и да су део текстова научили напамет јер 

ће их говорити на прослави Дана Светог Саве у школи. Онда је неколико ученика казивало 

научене текстове и тако су се представили домаћинима. 

2. О изради филмића  

Виолета Ђорђевић је на лаптоп рачунару приказала ђацима неколико кратких филмова у 

којима су приказане различите приче кроз дечије приповедање и цртеже. Она је питала 

трећаке да ли им се свиђају филмови. Одговор је био да им се веома свиђају и да је добар 

начин да се деца упознају са причом на овај начин. Затим је библиотекарка испричала како 

филмови настали: деца су говорила текст и цртала илустрације приче, које су библиотекарке 

фотографисале и од аудио записа и слика саставиле филмиће. На исти начин ће од приче 

„Свети Сава даје деци четири ока“ настати филм. Питала је ђаке да ли су се припремили за 

радионицу. Рекли су да су научили текст по улогама и да су донели ликовне радове које су 

већ урадили.  

3. Израда елемената за филм Свети Сава даје деци четири ока  

а) Текст 

Наставница је објаснила да је текст подељен тако да осим ликова Светог Саве, мајке и детета, 

четрири ђака говоре текст наратора.  

После једног пробног извођења драмског текста, ђаци су говорили, а библиотекарке су их 

снимале мобилним телефонима. 

б) Илустрације 

Наставница је поставила дечије ликовне радове израђене у школи на сто. Ђаци и 

библиотекарке су разгледали и коментарисали радове. Неколико је изазвало одушевљење 

свих присутних и њихови аутори су похваљени.  
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Како су ликови приче већ нацртани, преостало је да се израде илустрације позадина на 

којима ће се наћи ликови у појединим сценама. Договорено је да ће се те сцене радити као 

колажи. Ученици су подељени у шест група цртежом представили следеће теме: мало брдо, 

велико брдо, школа, учионица, црква, кућа, порука приче. Наставник и библиотекари 

подстичу децу да разраде ликовну идеју и направе одговарајуће решење. Деца исказују своје 

идеје и раде колаже. Помажу им наставница и библиотекарке домаћини. Један ликовни рад 

треба да представи књигу. Договор је да се нацрта отворена књига и да један ђак испише 

наслов приче која је послужила за радионицу и једну реченицу из ње. Он црта и пише уз 

помоћ школског библиотекара. 

III Завршни део (12 минута) 

Групе показују коначне радове и расправља се о остварености задатка. Сви се слажу да је 

задатак одлично одрађен. Библиотекарке кажу да ће се за неколико дана од аудио записа и 

дечијих ликовних радова направити филмић и поставити га на Youtube каналу да га могу 

видети и друга деца и упознати се са садржајем приче. Тако ће, уместо да читају, моћи да је 

слушају и гледају. На шпици ће писати да су аутори те филмске приче ученици III1 Основне 

школе „Свети Сава“. 

У разговору о току активности деца су рекла да им се много допала радионица јер су 

глумили, смишљали како да представе причу и забављали се. Библиотекарке и наставница су 

похвалиле њихову глумачко умеће и креативност у ликовном изражавању. Деца су казала и 

да би волела да се организује још једна радионица и договор је да смисле неку своју причу и 

у библиотеци направе још један филм. Наставница и ђаци су се захвалили на гостопримству 

и поздравили са домаћинима. 

 

Филм је израђен и постављен на Youtube, https://youtu.be/7_eRuYlhxNw. 

 

 

Повезаност са Школским развојним планом: Активности часова тематске наставе Од 

приче до филма су повезане са Акционим планом Школског развојног плана за 2017/2018. 

годину. Остварена је сарадња са институцијом културе, одржани су часови амбијенталне 

наставе и библиотека је промовисана као место учења. Израђен је филм - дигитални наставни 

материјал. О активностима је израђен извештај за сајт школе и прилог за летопис и школски 

лист. Тиме су остварени задаци ШРП: Већа примена активних метода у настави, Повећање 

мотивисаности ученика, Развијање и побољшање међусобне комуникације и сарадње колега, 

Разноврсније активности у библиотеци и Повећање употребе савремених наставних 

средстава. 

 

https://youtu.be/7_eRuYlhxNw

