
Оштро Перце 2018/2019 
 

 

Пројекат и наградни конкурс „Оштро Перце 2018/2019“ организују се за ученике, 

наставнике и библиотекаре основних школа. 
 
О пројекту 

Аутори пројекта: Слађана Галушка и Анђелка Танчић 
 

Циљеви пројекта: 
- побољшање и развијање читалачке, информационе, медијске писмености 

ученика, 

- подстицање употребе информационих технологија у настави и развијање 
дигиталне писмености ученика, 

- развијање међупредметних компетенција ученика, 
- афирмација постигнућа ученика у области стваралаштва и подизање квалитета 

образовања, 

- афирмација постигнућа/активности наставника и библиотекара. 
 

Пројекат подстиче сарадњу међу ученицима, наставницима и библиотекарима, а 
има и такмичарски карактер. Наставници и школски библиотекар помажу ученицима 
да стекну вештине информационе, медијске и дигиталне писмености и да развијају 

међупредметне компетенције. 
 

Током пројекта ученици читају књижевна дела предвиђена наставним планом и 
програмом за српски језик - приче, романе, драмске текстове и научно-популарне 
текстове. 

О њима разговарају са наставницима и библиотекарима и израђују задатке. 
 

Тема и садржај књижевног дела, као и грађа за њега, могу се разматрати и из угла 
других наставних предмета, па се могу организовати часови тематске, 
интердисциплинарне наставе.  

Наставници у сарадњи са библиотекаром осмишљавају истраживачке задатке за 
ђаке и упознају их са концептима информационе и медијске писмености. Ученици 

прикупљају информације потребне за решавање задатака и користе их да стекну нова 
знања, која у различитим медијским формама презентују другим ђацима и 
наставницима. Тако се кроз обраду књижевног текста повезује садржај више 

наставних предмета: српски језик, свет око нас, природа и друштво, историја, 
географија, физика, музичка култура, ликовна култура, информатика и рачунарство 

итд. 
 

Задаци за ученике 
Ученици првог, другог и трећег разреда пишу коментаре или краће приказе и 

илуструју омиљену басну или причу. У форми сликовнице представљају једну басну 

или причу. Такође, могу да осмисле своју причу или басну. 
Ученици од четвртог до осмог разреда пишу приказ књижевног дела и илуструју га 

и праве плакат за њега. Израђују интервјуе са ликовима из прича и романа које 
читају, пишу новински чланак, извештај или репортажу у вези са садржајем 
књижевног дела или о активностима из пројекта. 

 



Наградни конкурс „Оштро Перце 2018/2019“ 

 
Предмет наградног конкурса 

Предмет наградног конкурса је рад ученика у ком се књижевни текст или део 
наставног садржаја приказује у различитим медијским формама.  

Рад може бити дело једног ученика или тима ученика. Тим ученика има право да 
заједно изради један рад. Уколико освоји награду, чланови тима деле награду. 

Сваки учесник или тим може да конкурише само са по једним радом у свакој од 

категорија. 
Рад се реализује помоћу информационих технологија као наставног средства и 

може бити једној од категорија: 
• Сликовница 
Ученици првог и другог разреда представљају у форми сликовнице своју 

оригиналну причу о животињама или басну. 
• Наставни материјал 

Ученици од трећег до осмог разреда припремају, уз помоћ наставника и 
библиотекара, наставни материјал за обраду једног књижевног текста тако да га 
сагледају кроз садржај више наставних предмета и повезују знања из више научних 

области. 
Кроз истраживачке задатке они проналазе информације у вези са садржајем 

текста и грађом за текст који се односе на историју, географију, биологију, музичку 
културу итд. Затим израђују наставни материјал који обухвата садржај више наставних 
предмета.  

Наставни материјал може бити и у вези са комуникацијом, писменошћу и медијима 
и израђује се кроз повезивање садржаја српског језика, информатике и рачунарства, 

техничког и информатичког образовања, грађанског васпитања, ликовне културе, 
музичке културе итд.  

• Часопис 

Ученици свих разреда заједнички, на нивоу школе, представљају у форми 
часописа постигнућа и продукте пројекта. Треба да има насловну страну и импресум. 

Обавезне рубрике су: интервјуи са ликовима прочитаних дела, извештаји и репортаже 
у вези са садржајем дела, интервјуи са ученицима и наставницима учесницима у 
пројекту о току пројекта и извештаји о активностима из пројекта. 

 
Формат радова 

• Сликовница се израђује на највише 8 стране формата А4. Сликовница треба да 
има насловну страну (назив рада, аутор, школа...). Шаље се као документ у пдф 

формату сачињен од 8 фотографија (фотографисане или скениране стране). 
• Наставни материјал се израђује у дигиталној форми која може да садржи: текст, 

фотографију, презентацију, фото репортажу, аудио и видео лекцију. Треба да је 

доступан другим ученицима и наставницима и поставља се на интернет: веб страна 
школе, веб страна наставника, посебна веб страна намењена само теми која се 

обрађује и сл. 
На конкурс се шаље само документ са подацима о називу/теми рада и ауторима и 

наводи се адреса/линк на којој се налази наставни материјал. 

• Часопис се израђује у дигиталној форми и поставља се на интернет: веб страна 
школе, школске библиотеке, или веб страна пројекта. 

На конкурс се шаље само документ са подацима о називу часописа и школи и 
наводи се адреса/линк на којој се налази. 

 



Остале информације 

Радови за конкурс се шаљу од 8. до 12. априла 2019. на адресу: 
perceostro@gmail.com 

 
Завршни сусрет пројекта и додела награда ће се организовати почетком маја 

2019. 
 
Наставни материјал 

Наставни материјал у вези са информационом и медијском писменошћу можете 
погледати на страни Супер учење у оквиру курса Библиотека,  

https://ucenje.superucenje.org.rs/mod/book/view.php?id=324. 
 
У изради радова ће вам помоћи и материјал са стране Дигитални погон, као на 

пример Водич кроз продукцију,  
https://issuu.com/novinarska-skola/docs/vodic_kroz_produkciju. 

 
Додатне информације и контакт 
За све додатне информације библиотекари и наставници се могу обратити 

ауторкама. 
 

Имејл адресе: 
sladjanagaluska@gmail.com 
andjelka.tancic@gmail.com 

 
Телефон: 063206378 

 

https://ucenje.superucenje.org.rs/mod/book/view.php?id=324
https://issuu.com/novinarska-skola/docs/vodic_kroz_produkciju

