
ПРЕДЛОГ АКТИВНОСТИ БИБЛИОТЕКАРКЕ 

 НА ДАЉИНУ У СЛОБОДНО ВРЕМЕ 

Поштоване колеге учитељи , наставници и разредне старешине. 
Молим вас да обавестите и подстакнете ученике да квалитетно проводе слободно време, користећи 
идеје које ће им данас  као обавештење бити доступне на фејсбук страници школе и сајту школе. 
 
У складу са дописом Министарства просвете, као стручни сарадник, дајем вам предлоге шта би деца 
у слободно време могла да раде. Трудила сам се за следећу недељу да им дам предлоге који ће их у 
већој мери одвојити од медија, обзиром да су сада због наставе стално упућени на ТВ, рачунар и 
телефон. Ученицима предлажем за месец Април следеће активности (уз додатна појашњења)              
ЗА СЛОБОДНО ВРЕМЕ 

У ТОКУ ДАНА КАДА ИМАШ ВРЕМЕНА НАПРАВИ: 

1. Дневник прочитане књиге  
 
Самостално направи свој дневник. 
На првом листу дневника потребно уписати име и презиме, разред и назив школе, име и презиме, 
учитеља или  наставника српског језика. 
Дневник прочитане књиге, подразумева текст од једне до пет реченица који садржи поуку, а не 
препричавање прочитаног. 
Дневник може бити илустрован цртежима, фотографијама, орнаментима или неком другом ликовном 
техником.  
Лепо би било да насловну страну дневника уредш што оригиналније. 
 
2. Дневник моја баште, моје двориште 
 
Бележење датума промена на дрвећу, цвећу и осталим биљкама у дворишту или башти. Ученик 
самостално прави дневник, бележи и црта промене. Наравно, ако има могућност и фотографише. 
Фотографије ћемо по повратку у школу  штампати и приложити у ваш дневник баште тј. дворишта. 
 
3. Календар временске прогнозе 
 
Свакодневно уцртавање у календар симбола за сунчан, облачан и кишовит дан. Уписивање 
температуре, ујутру у подне и увече. (предлог календара је у прилогу)  
 
Од 20 часова предлог за друштвене игре са укућаним: 
 
4. Занимљива географија   
     (табела за  игру је у прилогу) 
 
5. Игра картама – таблић 
 
Од 21 час Позориште -  online, свако вече друга представа  
Линк:    https://www.youtube.com/watch?v=yaABUcOQN5c 

(репертоар је у прилогу) 

6. Бојење ускршњих јаја 

7. Игра „Не љути се човече“ 

8.Игра меморије 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАР ВРЕМЕНСКЕ ПРОГНОЗЕ 16.- 31. МАРТ 2020 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА НЕДЕЉА 
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У међувремену, желим нам здравље и путем mail-a subboba@gmail ту сам за вас. 
Борислава Суботички  

ЗАНИМЉИВА ГЕОГРАФИЈА 

СЛОВО ДРЖАВА ГРАД ПЛАНИНА РЕКА ЖИВОТИЊА БИЉКА ПРЕДМЕТ БОДОВИ 

         

         

         

         



 

 

 

 

 

 

1. Бесплатно можете погледати виртуелну изложбу музеја Версај: http://en.chateauversailles.fr/…/-
nicolas-fouquet:-a-certai… 
 

2. 190 светских универзитета омогућило је бесплатно похађање 600 
курсева: https://www.classcentral.com/repo…/new-courses-october-2018/ 

 

3. Југословенско драмско позориште у Београду сада можете виртуелно 
обићи: https://jdp.futuring.rs/sr#spolja-1 

 

4. Дигиталне библиотеке: 

 

https://drive.google.com/…/fol…/0B0EOrI5cR-7HOXNiVXN6R3VQR3M 

 

https://drive.google.com/…/fol…/0B2Bj-DuAbFKtbzZnVl91MXNIN1U 

 

5. Филмски центар Србије отворио је свој канал на ком бесплатно можете гледати домаће 
филмове: https://www.youtube.com/cha…/UCTJ94uYAKma4h3uwq98XrCA/videos 

 

6. Метрополитан Опера ће сваке вечери преносити наслов из своје серије УЖИВО у ХД квалитету 
снимка: https://www.metopera.org/ 

 

7. Берлинска филхармонија вас позива да бесплатно посетите њихову виртуелну концертну дворану 
и уживате у преко 600 концерата: https://www.digitalconcerthall.com/en/tickets… 

 

8. Атеље 212 ће за своју публику три пута недељно емитовати снимљене представе на свом 
каналу: https://www.facebook.com/298558480163941/posts/3302318973121195/?d= 

 

9. Scribd отвара своју библиотеку за наредних месец дана: https://www.instagram.com/p/B94KiBzg4iq/ 

 

10. Anybooks је апликација на којој можете бесплатно читати књиге: 

https://play.google.com/store/apps/details… 

 



11. Bookmate током марта месеца својим новим корисницима нуди 30 дана бесплатног приступа 
целој библиотеци: 

https://www.instagram.com/p/B9rcPmKJEZF/ 

 

12. Листа подкаста из Србије и региона: https://podcast.rs/lista/ 

 

13. Преко 450 бесплатних online курсева и предавања из различитих области који користе 
најпрестижнији Универзитети попут Brown, Harvard, Cornell, Princeton, Yale и други (ИТ, медицина, 
уметност, инжењерство..) : https://www.freecodecamp.org/…/ivy-league-free-online-cou…/… 

 

14. Гугл водич кроз музеје: https://artsandculture.google.com/partner?hl=en 

 

15. Виртуелне туре Народног музеја: http://www.narodnimuzej.rs/izmenen-rezhim-rada-narodnog-mu…/ 

 

16. Концерти класичне музике уживо: https://www.classicfm.com/…/no-audiences-concerts-streamed…/ 

 

17. Обиђите светски познате музеје виртуелно : https://bookiraj.com/…/lista-muzeja-koje-mozete-obici-
virt…/ 

 

18. Народно позориште у Београду од сада ће на својим каналима публици пружати бесплатне 
online представе. Ево репертоара за овај месец: https://www.instagram.com/p/B-Ex_Bdp4xL/… 

 

19. НАСИНА библиотека уживо: 

https://images.nasa.gov/ 

 

20. Од 27.3. до 10.4. имаћете прилике да погледате први online филмски фестивал на ком вас 
очекује 65 филмских остварења подељених у 5 
категорија: https://www.facebook.com/124602054277128/posts/3678004635603501/?d=n 

 


