
НЕДЕЉНИПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА ЗА 8.НЕДЕЉУ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ 

ПРЕДЛОГ: 

1.) ЗА УЧЕНИКЕ НИЖИХ РАЗРЕДА: 
А) аудио књига „Царевоново одело“ Ханса Андерсена Кристијана 

https://www.youtube.com/watch?v=qUCM-vWxP_8&fbclid=IwAR100W0QnvWjrJztlQZw31Ue8e-

hdm58fjQI3ur5QSy8hDoyexZAjKl0aGE 

 

Б) аудио књига  Рене Гијо „Бела грива“ 

https://view.genial.ly/5ea55349d407580db912a5c1/horizontal-infographic-review-bela-

griva?fbclid=IwAR01awJYBtjOkNTGHPRQe7Vjv-R1WgCE4vhe68GMk62tv4IK-Z6kzayWITo 

 

2.)  ЗА УЧЕНИКЕ ВИШИХ ОДЕЉЕЊА: 
Недоумице у српском  језику: 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qUCM-vWxP_8&fbclid=IwAR100W0QnvWjrJztlQZw31Ue8e-hdm58fjQI3ur5QSy8hDoyexZAjKl0aGE
https://www.youtube.com/watch?v=qUCM-vWxP_8&fbclid=IwAR100W0QnvWjrJztlQZw31Ue8e-hdm58fjQI3ur5QSy8hDoyexZAjKl0aGE
https://view.genial.ly/5ea55349d407580db912a5c1/horizontal-infographic-review-bela-griva?fbclid=IwAR01awJYBtjOkNTGHPRQe7Vjv-R1WgCE4vhe68GMk62tv4IK-Z6kzayWITo
https://view.genial.ly/5ea55349d407580db912a5c1/horizontal-infographic-review-bela-griva?fbclid=IwAR01awJYBtjOkNTGHPRQe7Vjv-R1WgCE4vhe68GMk62tv4IK-Z6kzayWITo


 

Занимљивости: 

Никола Тесла и Јован Јовановић Змај сусрели су се приликом једине 
Теслине посете Београду, 2. јула 1892. године, када је возом, преко 
Новог Сада, дошао у Србију, а у Београду је том приликом организован 
свечани дочек. Змај је научника поздравио стиховима, што је уједно 
био и једини пут да Змај јавно чита своје песме. Тесла, искрено дирнут 
овим сусретом, пришао је песнику и пољубио му руку и рекао: „Кад ми 
је било најтеже у Америци и када сам био од свих одбачен и 
несхваћен, с горким сузама сам читао Вашу поезију, а сада Вам 
обећавам да ћу Ваше стихове превести на енглески језик и у Америци 
објавити”. Већ 1894. године у магазину „The Century Magazine“, Тесла је 



објавио рад о српској народној и о Змајевој поезији, као и превод 
четири Змајеве песме на енглески језик, заједно с уредником часописа 
Робертом Андервундом Џонсоном, који је Теслин прозни превод ставио 
у стихове. У антологији поезије различитих народа и аутора издатој у 
Лондону и Њујорку 1897. године у избору Р. А. Џонсона под насловом 
“Песме слободе и остале поеме”, у другом делу налазе се препеви – 

преводи тринаест Змајевих песама. Реч је о заједничком Теслином и 
Џонсоновом преводу. 

 

3.) Набавка књига за одличне ученике 8.разреда и вуковце 

4.) Формирање базе података 

5.) Обележавање Светског дана птица и дрвећа 10.мај 

У свету се 10. мај обележава као Светски дан птица и дрвећа тако што се 
полаже изузетна пажња на очување ретких врста птица и дрвећа. 

 



Интензивни развој индустрије и многе активности у корист развоја 
цивилизације довеле су до угрожавања природне средине. Данас, развијене 
државе покушавају исправити грешке 19. и 20. века. Ипак се, још увек, сечом 
дрвећа и другим активностима уништавају природна станишта, извори 
исхране и гнездилишта, број врста птица у стаништима је све мањи, као и 
осталих врста флоре и фауне. 

 

Значај овог дана је у подизању свести људи о очувању природе, а широм 
света се бројним акцијама и манифестацијама утиче на развој свести о овој 
теми. 


