
НЕДЕЉНИ ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА ЗА 9. НЕДЕЉУ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ 

ПРЕДЛОГ: 

1) За ученике нижих одељења: 
а)  Играјмо  се пузлама на тему  рељеф Србије 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2f9c305682ba&fbclid=IwAR0kNJUCcOPuTnGatJ6

GCxZk6R-OSc1vvc2IkeMQQ0DtjGP94e0hK0y8l6c 

б)  Никола Тесла прича  о детињству : 
https://www.youtube.com/watch?v=rz4vb1RnFkY&feature=share&fbclid=IwAR0Dwec2E6nJjqYv

z-q8W23Zrdy_fx6YiZP2iSbj8kDeXDVmm0JkcXICGyA 

2) За ученике виших одељења:      препорука за читање: 

„100 најзнаменитијих Срба“ 

Године 1993. издата је књига „100 најзнаменитијих Срба“, са биографијама 100 људи који су 
према мишљењу стручног одбора заслужили да се назову најзнаменитијим Србима. Књига је 
2002. доживела друго издање са изводима на неколико страних језика. Википедија 

 

На основу књиге  урађене су емисије које се могу погледати на youtube каналу. 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2f9c305682ba&fbclid=IwAR0kNJUCcOPuTnGatJ6GCxZk6R-OSc1vvc2IkeMQQ0DtjGP94e0hK0y8l6c
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2f9c305682ba&fbclid=IwAR0kNJUCcOPuTnGatJ6GCxZk6R-OSc1vvc2IkeMQQ0DtjGP94e0hK0y8l6c
https://www.youtube.com/watch?v=rz4vb1RnFkY&feature=share&fbclid=IwAR0Dwec2E6nJjqYvz-q8W23Zrdy_fx6YiZP2iSbj8kDeXDVmm0JkcXICGyA
https://www.youtube.com/watch?v=rz4vb1RnFkY&feature=share&fbclid=IwAR0Dwec2E6nJjqYvz-q8W23Zrdy_fx6YiZP2iSbj8kDeXDVmm0JkcXICGyA
https://sr.wikipedia.org/wiki/100_%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B0


3)  11. Мај обележава се као Светски дан писања писама 

Светски дан писања писама се обележава 11. маја. Некада су писма била 
једини начин комуницирања између особа које су далеко или оних које су 
имале било какву препреку за комуникацију „лицем у лице“. Писало се 
члановима уже и шире породице, великим и малим љубавима, пријатељима, 
пословним партнерима... Свакоме ко је барем мало заслужио нечију пажњу.  
Писма су била топла, миришљава, срцепарајућа, уздрхтала, поучна, али и 
хладна, непријатељска и разочаравајућа.  
Када се помене речи „некад“ и „писмо“, одмах се помисли на љубавна писма. 
Можда и данас помислимо на исто иако их сада ретко добијамо. 
Постоји разлика између „љубавног“ и „обичног“ писма. Љубавно се чека са 
нестрпљењем, отвара се уздрхталог срца и чита се више пута не би ли речи 
откриле сва своја значења. Постоји мишљење да су женска љубавна писма 
углавном маштања о идеалној љубави. 
Људе често занимају туђа писма, нарочито познатих људи. Поред садржине, 
веома су интересантна за анализирање, што рукописа, што записа на 
маргинама и разних исцртаних сличица:  
 

Колекционари писама дају велики новац за стара писма која су сведоци 
неких историјских тренутака. Тако се скоро продало писмо написано на 
Титанику неколико сати пре његовог удара у санту леда. Писмо је 
лицитирано и продато за 119.000 фунти! 
 

Издавачи штампају књиге са обелодањеним мислима и емоцијама из писама 
великана. Једно од њих је и Гетеово писмо Шарлоти. 

 

Писмо је било и форма коју су књижевници искористили пишући своја 
позната дела. Писмо мајци Сергеја Јесењина је једна од најпознатијих песама 
овог руског песника. 



Писмо Фриде Кало Дијегу Ривијери 

Писмо Винсента ван Гога брату Теу 



Салвадор Дали пише пријатељу из хотела 

Пикасово писмо пријатељици Гертруди 

 


