
 

                         СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

                                Школска 2021/2022. година 

 

Т А К М И Ч Е Њ А 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Општинско такмичење: Ђорђе Зарић 8/3 2. место, Сања Димитријевић 8/4 
2. место, Сара Ашћерић 8/1 3. место, Маријана Сузић 3. место, Лена 
Петровић 8/1 3. место 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Општинско такмичење: Петра Добријевић 8/5 3. место, Кристина Ашић 8/1 
3.место  

Градско такмичење: Кристина Ашић 8/1 3.место и пласман на Републичко 
такмичење 

 



 

К О Н К У Р С И  

1. Ликовни конкурс у организацији Универзитета у Новом Саду у којем су 
учествовали ученици од 5. до 8. разреда са наставницама француског језика 
Мирјаном Новаковић и Марином Драгић. Ученици петог и шестог разреда су 
радили илустрацију Лафонтенове басне "Illustration de la faible de la Fontain: 
Le Lion et la Souris", а ученици седмог и осмог разреда су радили на тему "Je 
m'habille, donc je suis".  

2. Конкурс поводом Дана франкофоније у организацији Удружења професора 
француског језика под називом "Je lis en français". У њему су учествовали 
ученици 5. и 6. разреда. Ученица Дора Ђорђевић 6/4 освојила је 1. место, 
читајући "Mon frère blanc" de Léopole Sendgah Sengor, док су остали ученици 
добили захвалницу за учествовање. Похвалу су добиле: Милица Бјелић 5/1, 
Вања Вукас 5/3, Зорана Ђенадић 6/1, Нина Вукас 6/2, Анђела Опачић 6/3, 
Николина Стојаковић 6/4, Лена Граорац 6/5.  

Поводом Националног дана књиге (28. фебруар), одржана је активност на 
даљину у сарадњи са библиотекаром наше школе Ингрид Граорац. Ученици 
четвртог разреда су читали басну ,,Лав и миш“ на српском језику, а ученици 
шестог разреда на француском језику. 

ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА  

Сваке године наша школа 26. септембра обележава Европски дан језика. 
Овај дан се обележава од 2001. године широм Европе са циљем да се људи 
широм Европе охрабре да уче стране језике и да се упознају са богатом 
језичком и културном разноликошћу Европе, које морају бити очуване и 
неговане. На тај начин се остварује циљ – побољшање комуникације и 
разумевања међу европским народима. Наши ученици радо узимају учешће у 



овој манифестацији избором различитих језика који се говоре у Европи и 
правећи презентације, паное, представе, користећи разне Интернет 
платформе за израду мултимедијалног садржаја посвећеног овој теми. Све те 
манифестације и активности наглашавају важност разноврсности језичког 
знања, наглашава се предност вишејезичности, указује се на неопходност 
превазилажења језичких препрека, које онемогућују зближавање људи исте 
друштвене средине. Тежи се побољшању комуникације и разумевања 
припадника малих и великих, матерњег и нематерњег језика. 

 

И Т В И Н И Н Г(eTwinning) 

Наставница Марина Драгић учествује са ученицима 6. разреда (24) у 
eТwinning пројекту "Fêtes de mon pays", који се одржава од децембра 2021. до 
краја школске године. Пројекат је у сарадњи са колегама и ученицима из 
Грчке, Румуније, Италије и Турке. Сваки месец је посвећен неком празнику. 
Обележени су Свети Никола, Детињци, Материце, Нова година, 
Богојављаље, Свети Сава, Дан државности, Дан заљубљених, 8. март, приказ 
Францускиња у склопу Дана франкофоније. За април је планиран 
интерактивни пано поводом Васкрса и 1. априла, а за мај састанак на даљину 
са свим учесницима пројекта. 

Наставница Ивана Пушица учествује у неколико пројеката: Оur own 
submarine (пројекат о екологији и заштити вода), BeAt Мusic (пројекат у којем деца 
представљају нашу традиционалну музику), као и у пројекту у склопу  Еразмус + 
Пројекта CODE STEAM. Иницијални састанак одржао се на Канарским 
острвима. Наставници који су учествовали у овој мобилности били су 
Александра Даниловић, Милош Гајић, Милена Анђелковић и Бојана 
Јањањин. Други Еразмус пројекат је T.A.L.E.S. Прва мобилност овог пројекта 
је била у Турској, на коју су ишли наставници Александра Даниловић и 
Јасминка Пајић са ученицима Иреном Мацуром 7/4, Матејом Косановићем 
7/4 и Урошем Мишићем 6/3. Друга мобилност у склопу овог пројекта је била 
у Бугарској. У њој су учествовали наставници Александра Даниловић и 
Зорица Бура, заједно са пет ученика четвртог разреда (Петар Љекочевић 4/1, 
Елена Ашић 4/1, Тамара Богојевић 4/1, Милица Калањ 4/1 и Душан Гајић 
4/3). 
Са ученицима одељења 6/2 ради се пројекат  FUTURE NARRATIVES, који је 
посвећен заштити културног добра. Наши ученици ће своим вршњацима из 
Шпаније и Данске представити пиротске ћилиме.  


