
  

Европски дан језика 2022. 

 

Поводом Европског дана језика који се сваке године обележава 

26.септембра, професорка енглеског језика и књижевности и 

педагошки саветник Сања Симић де Граф , упутила је позив за 
заједничко обележавање Европског дана језика како на нивоу наше 

школе кроз редовну наставу и ваннаставне активности, 

интегративну, пројектну и радионичарску наставу обухватајући 
скоро све школске предмете, а као и претходних година овај датум 

обележавамо кроз одличну сарадњу и са другим школама које врло 

радо учествују у нашим пројектима. То је првенствено Средња 
економска школа, а од прошле године лепо сарађујемо и са 

Митровачком гимназијом. У међувремену приступиле су и колеге 

из других школа које су изразиле жељу да учествују у овом 

пројекту. 

Poziv-EDJ-1 

 

Европски дан језика у ИО Зајача 

 

У ИО Зајача, професори енглеског језика Петар Косовац и Сања 
Симић де Граф одржали су предавање о Европским језицима свим 

ученицима кроз интерактивну презентацију о језицима, 

занимљивостима, позајмљеницама и специфичностима језика, а 
дискутовали смо и о томе зашто је битно спречити изумирање 
језика и на који начин можемо заштити сопствени језик. 

https://osvukloznica.edu.rs/wp-content/uploads/2022/09/Poziv-EDJ-1.pdf


 

 

 



 

 

 

 

 

 



Европски дан језика у сарадњи са Средњом економском 

школом 

 
Професорке посластичарства Дејана Лазаревић, немачког језика 

Оливера Чикарић и француског језика Весна Равњак организовале 

су за ученике друге године низ активности, па су ученици кроз 
различите игре, асоцијације и припремање слаткиша покушали да 

приближе обичаје, знаменитости и језике континента на коме 
живимо. 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



Ученички пројекат-Преводи Светог писма кроз историју 

 

Ученици седмог разреда, чланови секције за пројекте и 
интегративну наставу коју води педагошки саветник Сања Симић 

де Граф, урадили су прилог о преводу светог писма кроз историју. 

Као извор знања послужила им је истоимена књига протођакона 
Радомира Ракића. Реализатори овог пројекта су ученици Павле 

Никола Митровић, Марта Ђуричић, Ђурђина Ђурић и Тамара 

Васиљевић заједно са вероучитељицом Драганом Деспотовић и 
наставницом енглеског Сањом Симић де Граф, координатором 

пројекта. Монтажу снимка урадио наставник енглеског Петар 
Косовац. 

https://www.youtube.com/watch?v=kPgHWgDtADw 

 

 

Радионичарска интегративна настава језика и веронауке 

(Излагање продуката рада) 

 

Реализатори су ученици и наставнице српског Жељка Марковић, 
енглеског Сања Симић де Граф, италијанског Мирјана Марковић и 

вероучитељица Драгана Деспотовић. Активности су реализоване 

као ваннаставне активности у сарадњи са предметним 
наставницима а пројектом је координирала педагошки саветник 
Сања Симић де Граф. 

https://www.youtube.com/watch?v=uqEDDUsw2SY&t=3s 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kPgHWgDtADw
https://www.youtube.com/watch?v=uqEDDUsw2SY&t=3s


Пано о угроженим животињама на различитим језицима 

 

Ученице седмог раздреда Ајша Мигић, Јасмина Икановић и Тамара 
Васиљевић урадиле су пано о угроженим животињама на 
различитим језицима. 

https://www.youtube.com/watch?v=1glIhYKKDmg 

 

 

Господњи и Богородични празници са тропарима и кондацима 

на енглеском и српском језику са илустрацијама 

 

Ученице школске секције за пројектну и интегративну наставу, коју 

води педагошки саветник Сања Симић де Граф, Марта Ђуручић и 
Ђурђина Ђурић урадиле су илустрације, тропаре и кондаке 

Господњих и Богородичних празника на енглеском и српском 
језику. 

https://www.youtube.com/watch?v=QetIZK8FBbU 

 

 

Утврђивање градива енглеског језика кроз вршњачко учење 

 

Ученици седмог и осмог разреда су кроз вршњачко учење 

утврђивали градиво енглеског језика где су кроз разне активности и 
креативну наставу дали предлоге како се  учи језик на бољи и 
лепши начин. 

https://www.youtube.com/watch?v=1glIhYKKDmg
https://www.youtube.com/watch?v=QetIZK8FBbU


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учимо иконе на енглеском и српском 

 

Угледни час су реализовале вероучитељица Драгана Деспотовић и 

наставница Сања Симић де Граф уз присуство директора Владана 
Андрића. Ученици су на основу интерактивног квиза који је 

осмисила Сања Симић де Граф имали задатак да погоде икону на 

српском и енглеском језику. 

Иконе квиз на енглеском и српском  

https://wordwall.net/sr/resource/23946152 

Дигитални материјал о празницима са укрштеницама и решењима  

https://anyflip.com/izlhx/nfmh/ 

 

https://wordwall.net/sr/resource/23946152?fbclid=IwAR0HQA573xm57A0OwNP5g3Vl1PwW4B6tqxvJDllMROvVjdSwQiHhpy2j53E
https://anyflip.com/izlhx/nfmh/


 

 

 

 

Прилози ученика IV-3 поводом Европског дана језика 

https://youtube.com/shorts/eM4XyibDShU?feature=share 

https://youtube.com/shorts/a4QfNEGvdIc?feature=share 

https://youtube.com/shorts/9lJx05nPYaw?feature=share 

https://youtube.com/shorts/6MO2wB0sekk?feature=share 

 

 

 

 

 

https://youtube.com/shorts/eM4XyibDShU?feature=share
https://youtube.com/shorts/eM4XyibDShU?feature=share
https://youtube.com/shorts/a4QfNEGvdIc?feature=share
https://youtube.com/shorts/a4QfNEGvdIc?feature=share
https://youtube.com/shorts/6MO2wB0sekk?feature=share


Ученици одељења 8-1 обележили су Европски дан језика 

заједно са својом наставницом српског језика и књижевности 

Слађаном Осатовић. 

 Учинили су то повезивањем наставних садржаја и знања из 
различитих предмета (Српски језик и књижевност, страни језици, 

Историја, Географија, Информатика и рачунарство, Ликовна 

култура, Музичка култура, Верска настава, Грађанско васпитање), 
али и повезивањем различитих области унутар предмета (језик, 

књижевност, језичка култура, правопис), а надовезујући се на 

новостечено знање из историје језика обрађено на самом почетку 8. 

разреда. 

Подељени у четири групе, имали су различите задатке (прва група: 

западнословенски језици; друга група: јужнословенски језици; 
трећа група: источнословенски језици; четврта група: пано). Свака 

група имала је свог вођу, чланове и излагача/е. На челу са 

наставником / координатором пројекта, успешно су испунили своја 
задужења и дали допринос у реализацији интегративне наставе, а 

уједно и у неговању културе, образовања и поштовању 

различитости. 

Активности су извршене кроз презентације са: подацима о сваком 

језику из различитих језичких група Словена, занимљивостима које 

прате њихов настанак и развој, распрострањеност, утицај, писмо, 
истакнутим књижевницима који су писали на тим језицима и 

кратким представама о неком њиховом репрезентативном делу, 

другим писаним споменицима и сл. Ученици су били веома 
креативни, па су њихово презентовање пратиле и различите 

интересантне фотографије, аудио-снимци, па чак и читање 
речи/реченица на овим језицима, што је допринело посебно веселој 

атмосфери на часу. Били су довољно маштовити да кроз своје 

излагање које је имало облик предавања постављају и задатке 
другарима слушаоцима који су на тај начин показали колико су 

разумели и научили од њих (нпр. препознавање језика на 

конкретним примерима реченица). Ово је уједно било и подсећање 



на нека књижевна дела која су радили, али и најава неких која ће 

обрађивати током даљег школовања у основној и средњој школи. 

Сликовито и маштовито израђени пано од стране четврте групе 

ученика којим је додатно координирала наставница ликовне 
културе Катарина Павлицазаокружио је читаву пројектну причу и 

кроз представу дрвета које је симбол живота, знања, снаге и 

непрекидног обнављања, приказао је уједињене словенске језике у 
својој различитости, али и нераскидивости. На његовој раскошној 

крошњи вијоре се заставе као симболи држава, али и „језик“, 

симбол народа исписан различитим писмима, показатељ да ови 
европски језици живе, постоје и развијају се, потпуно равноправни 

и аутономни, способни да опслуже све сегменте живота и 

изражавања. 

Крај пројектног часа обележила је наставникова асоцијација: 

ученици су заједничким решавањем дошли до коначне речи – 

језика, као и квиз о Вуку Стефановићу Караџићу и његовој борби за 
српски народни језик који је осмислила наставница енглеског 

језика Сања Симић де Граф. 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Европски дан језика кроз квиз о европским композиторима 

класичне музике и њиховим матерњим језицима (интегративна 

настава музичке културе и енглеског језика) 

 
Реализатори овог угледног часа су наставник музичког Зоран 

Кокановић и наставница енглеског језика Сања Симић де Граф. 

Асистенткиње су наставница енглеског Светлана Самуровић и 

наставница италијанског Мирјана Марковић 

https://www.youtube.com/watch?v=BAi7dzYgQzc 

 

 

Други разреди са наставницом енглеског Светланом 

Самуровић 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BAi7dzYgQzc


 

 

 

Тропар празника на енглеском  

https://www.youtube.com/watch?v=0xP6BeNnTGc&feature=emb_imp_

woyt 

 

Одељење 5-1 са наставницом Сањом Симић де Граф 

 
https://www.youtube.com/watch?v=mWk4xQNo_qg 

https://www.youtube.com/watch?v=uHEjDkc143Y 

https://www.youtube.com/watch?v=txpWG1kd3g8 

https://www.youtube.com/watch?v=0xP6BeNnTGc&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=0xP6BeNnTGc&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=mWk4xQNo_qg
https://www.youtube.com/watch?v=mWk4xQNo_qg
https://www.youtube.com/watch?v=uHEjDkc143Y
https://www.youtube.com/watch?v=txpWG1kd3g8


Едукативни квизови и игрице посвећене Европском дану језика 

кроз употребу веб-алата 

 

Европски класични композитори и њихови матерњи језици 

https://wordwall.net/resource/30587562 

 

Европски научници и њихови матерњи језици  

https://www.classtools.net/flingteacher/202009-

nativelanguageoffamousscientistsbysanjasimicdegraafYcD6BN?fbclid=I

wAR0C9Xy6432PXC0YebsRWlaKdMw0csNmTqKpp-

CxmRTXejosGP4LYKnGUYw 

Интерактивна укрштеница о спортистима и њиховим матерњим 

језицима  

https://www.classtools.net/crossword/202010-

2ce9XY?fbclid=IwAR3JkdFuyfuDrytabryxskmELeCXG3cX-

3sXL9Se18hLavFZVCBvJ0lLdM0 

Интерактивна укрштеница о позајмљеницама  

https://www.classtools.net/crossword/202009-

Sh5HPT?fbclid=IwAR1HrARXS-

JEVi9Aq9LrW814s6tGYE7uakyCXm09yOBDeEQZJhdE2wGYWHk 

Којим језиком говоре народи  

https://www.classtools.net/wordshooter/202009_8KXQFR?fbclid=IwA
R0Jcy3Ka9o-

PQnKoZ4xLHySGUTqlQGvq0vhTdXVJfuHKaNdMmXDMcae2sY 

 

 

 

https://wordwall.net/resource/30587562
https://www.classtools.net/flingteacher/202009-nativelanguageoffamousscientistsbysanjasimicdegraafYcD6BN?fbclid=IwAR0C9Xy6432PXC0YebsRWlaKdMw0csNmTqKpp-CxmRTXejosGP4LYKnGUYw
https://www.classtools.net/flingteacher/202009-nativelanguageoffamousscientistsbysanjasimicdegraafYcD6BN?fbclid=IwAR0C9Xy6432PXC0YebsRWlaKdMw0csNmTqKpp-CxmRTXejosGP4LYKnGUYw
https://www.classtools.net/flingteacher/202009-nativelanguageoffamousscientistsbysanjasimicdegraafYcD6BN?fbclid=IwAR0C9Xy6432PXC0YebsRWlaKdMw0csNmTqKpp-CxmRTXejosGP4LYKnGUYw
https://www.classtools.net/flingteacher/202009-nativelanguageoffamousscientistsbysanjasimicdegraafYcD6BN?fbclid=IwAR0C9Xy6432PXC0YebsRWlaKdMw0csNmTqKpp-CxmRTXejosGP4LYKnGUYw
https://www.classtools.net/crossword/202010-2ce9XY?fbclid=IwAR3JkdFuyfuDrytabryxskmELeCXG3cX-3sXL9Se18hLavFZVCBvJ0lLdM0
https://www.classtools.net/crossword/202010-2ce9XY?fbclid=IwAR3JkdFuyfuDrytabryxskmELeCXG3cX-3sXL9Se18hLavFZVCBvJ0lLdM0
https://www.classtools.net/crossword/202010-2ce9XY?fbclid=IwAR3JkdFuyfuDrytabryxskmELeCXG3cX-3sXL9Se18hLavFZVCBvJ0lLdM0
https://www.classtools.net/crossword/202009-Sh5HPT?fbclid=IwAR1HrARXS-JEVi9Aq9LrW814s6tGYE7uakyCXm09yOBDeEQZJhdE2wGYWHk
https://www.classtools.net/crossword/202009-Sh5HPT?fbclid=IwAR1HrARXS-JEVi9Aq9LrW814s6tGYE7uakyCXm09yOBDeEQZJhdE2wGYWHk
https://www.classtools.net/crossword/202009-Sh5HPT?fbclid=IwAR1HrARXS-JEVi9Aq9LrW814s6tGYE7uakyCXm09yOBDeEQZJhdE2wGYWHk
https://www.classtools.net/wordshooter/202009_8KXQFR?fbclid=IwAR0Jcy3Ka9o-PQnKoZ4xLHySGUTqlQGvq0vhTdXVJfuHKaNdMmXDMcae2sY
https://www.classtools.net/wordshooter/202009_8KXQFR?fbclid=IwAR0Jcy3Ka9o-PQnKoZ4xLHySGUTqlQGvq0vhTdXVJfuHKaNdMmXDMcae2sY
https://www.classtools.net/wordshooter/202009_8KXQFR?fbclid=IwAR0Jcy3Ka9o-PQnKoZ4xLHySGUTqlQGvq0vhTdXVJfuHKaNdMmXDMcae2sY


VII-1 са наставницом Сањом Симић де Граф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII2 са наставницом Сањом Симић де Граф 

 

 



I1 и учитељица Гордана Симић 

Ученици су правили преклапалице на којима су цртали заставе 

европских држава и записивали по неку реч на језику те државе 

коју би и научили да изговоре 

 



 



 



 



 



 



 



Ученици виших разреда у Зајачи су са својом наставницом 

математике Мирјаном Милићевић 

Ученицису на свим европским језицима исписали бројеве до 10. 

На одмору ученици радо читају пано и вероватно ће научити 

бројеве и на још неком  европском језику.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Италијански језик, ученици петог разреда са наставницом 

Мирјаном Марковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Радионице на италијанском и српском са наставницама 

Мирјаном Марковић и Сањом Симић де Граф 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



Ученици I2 са учитељицом Мирјаном Ћосић 

 

Видео клипови се налазе овде  

https://osvukloznica.edu.rs/evropski-dan-jezika-2022-23/ 

 

 

Интервју са ученицом на италијанском која нам је дошла из 

Италије 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=aJGCL0P25qA&t=60s 

 

 

Ученици 4-2 са својом учитељицом Мирославом 

 

Видео клипови се налазе овде  

https://osvukloznica.edu.rs/evropski-dan-jezika-2022-23/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://osvukloznica.edu.rs/evropski-dan-jezika-2022-23/
https://www.youtube.com/watch?v=aJGCL0P25qA&t=60s
https://osvukloznica.edu.rs/evropski-dan-jezika-2022-23/


Наставница српског Жељка Марковић о употреби англицизама 

у нашем језику 

 



 



 



 



 



 



 



 



Ученици осмог разреда са наставницом српског Наташом 

Вучетић-Максимовић 

 

,, Колико језика говориш – толико људи вредиш”, каже стара 

латинска 
пословица. Она нам говори о важности познавања страних језика. 

Ученици наше школе су ставили акценат на познавање сопственог 

језика. 
Они су припремили презентацију кроз коју смо се боље упознали са 

историјом и развојем српског 

језика. 
Један од циљевa овог часа је унапређивање наставе језика кроз 

инспиративни час и израду 

маштовитих паноа. 
Језик је једно од најзначајнијих обележја културе и темељ људског 

рода на ком почива културна 

историја и итрадиција човечанства. 
Европски дан језика је био леп повод да наши ученици искажу 
своју креативност. 

 

 

Наставница италијанског Мирјана Марковић осмислила је 

едукативну игрицу о језицима на италијанском 

 

 https://wordwall.net/resource/36369167 

 

 

 

 

https://wordwall.net/resource/36369167


Едукативна игрица кроз квиз за четвртаке 

 

Ученици четвртог разреда заједно са својим учитељицама 

Мирославом и Оливером имали квиз такмичење кроз едукативну 

игрицу о класичним композиторима и њиховим матерњим језицима 
коју је осмислила наставница Сања Симић де Граф  

 



 

 

 

 

 

 

 



Митровачка гимназија 

 

Ученици првог разреда Митровачке гимназије су заједно са својим 

вероучитељем Стефаном Недићем радили црквенословенизме на 

основу интерактивне презентације коју је осмислила Сања Симић 
де Граф. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сараднички пројекат наставника језика и вероучитеља 

 
Вероучитељи муфтија Мехмедалија Вели, Стефан Недић из 

Митровачке гимназије и Драгана Деспотовић, заједно са својим 

ученицима у сарадњи са професоркама српског Жељком Марковић, 
италијанског Мирјаном Марковић и енглеског Сањом Симић де 

Граф уче позајмљенице кроз сарадњу две школе-Митровачке 

гимназије и ОШ ,,Вук Караџић” у оквиру заједничког пројекта 
Европског дана језика. Учимо о турцизмима и 

црквенословенизмима, али и о англицизмима и романизмима, а 

професорка српског истиче када су позајмљенице у неком језику 
неопходне. Сарадњи основне и средње школе у два града на једном 

пројекту не смета просторна удаљеност а оно на шта смо 

најпоноснији је то што кроз мултикултуралност и 
мултиконфесионалност учимо децу правим вредностима 



 

 

 

 

 

 

 



Корисни линкови 

Едукативни квизови и игрице посвећене Европском дану језика 

кроз употребу веб-алата 

 

Европски класични композитори и њихови матерњи језици 

https://wordwall.net/resource/30587562 

 

Европски научници и њихови матерњи језици  

https://www.classtools.net/flingteacher/202009-
nativelanguageoffamousscientistsbysanjasimicdegraafYcD6BN?fbclid=I

wAR0C9Xy6432PXC0YebsRWlaKdMw0csNmTqKpp-

CxmRTXejosGP4LYKnGUYw 

Интерактивна укрштеница о спортистима и њиховим матерњим 

језицима  

https://www.classtools.net/crossword/202010-
2ce9XY?fbclid=IwAR3JkdFuyfuDrytabryxskmELeCXG3cX-

3sXL9Se18hLavFZVCBvJ0lLdM0 

Интерактивна укрштеница о позајмљеницама  

https://www.classtools.net/crossword/202009-

Sh5HPT?fbclid=IwAR1HrARXS-

JEVi9Aq9LrW814s6tGYE7uakyCXm09yOBDeEQZJhdE2wGYWHk 

Којим језиком говоре народи  

https://www.classtools.net/wordshooter/202009_8KXQFR?fbclid=IwA

R0Jcy3Ka9o-

PQnKoZ4xLHySGUTqlQGvq0vhTdXVJfuHKaNdMmXDMcae2sY 

 

https://wordwall.net/resource/30587562
https://www.classtools.net/flingteacher/202009-nativelanguageoffamousscientistsbysanjasimicdegraafYcD6BN?fbclid=IwAR0C9Xy6432PXC0YebsRWlaKdMw0csNmTqKpp-CxmRTXejosGP4LYKnGUYw
https://www.classtools.net/flingteacher/202009-nativelanguageoffamousscientistsbysanjasimicdegraafYcD6BN?fbclid=IwAR0C9Xy6432PXC0YebsRWlaKdMw0csNmTqKpp-CxmRTXejosGP4LYKnGUYw
https://www.classtools.net/flingteacher/202009-nativelanguageoffamousscientistsbysanjasimicdegraafYcD6BN?fbclid=IwAR0C9Xy6432PXC0YebsRWlaKdMw0csNmTqKpp-CxmRTXejosGP4LYKnGUYw
https://www.classtools.net/flingteacher/202009-nativelanguageoffamousscientistsbysanjasimicdegraafYcD6BN?fbclid=IwAR0C9Xy6432PXC0YebsRWlaKdMw0csNmTqKpp-CxmRTXejosGP4LYKnGUYw
https://www.classtools.net/crossword/202010-2ce9XY?fbclid=IwAR3JkdFuyfuDrytabryxskmELeCXG3cX-3sXL9Se18hLavFZVCBvJ0lLdM0
https://www.classtools.net/crossword/202010-2ce9XY?fbclid=IwAR3JkdFuyfuDrytabryxskmELeCXG3cX-3sXL9Se18hLavFZVCBvJ0lLdM0
https://www.classtools.net/crossword/202010-2ce9XY?fbclid=IwAR3JkdFuyfuDrytabryxskmELeCXG3cX-3sXL9Se18hLavFZVCBvJ0lLdM0
https://www.classtools.net/crossword/202009-Sh5HPT?fbclid=IwAR1HrARXS-JEVi9Aq9LrW814s6tGYE7uakyCXm09yOBDeEQZJhdE2wGYWHk
https://www.classtools.net/crossword/202009-Sh5HPT?fbclid=IwAR1HrARXS-JEVi9Aq9LrW814s6tGYE7uakyCXm09yOBDeEQZJhdE2wGYWHk
https://www.classtools.net/crossword/202009-Sh5HPT?fbclid=IwAR1HrARXS-JEVi9Aq9LrW814s6tGYE7uakyCXm09yOBDeEQZJhdE2wGYWHk
https://www.classtools.net/wordshooter/202009_8KXQFR?fbclid=IwAR0Jcy3Ka9o-PQnKoZ4xLHySGUTqlQGvq0vhTdXVJfuHKaNdMmXDMcae2sY
https://www.classtools.net/wordshooter/202009_8KXQFR?fbclid=IwAR0Jcy3Ka9o-PQnKoZ4xLHySGUTqlQGvq0vhTdXVJfuHKaNdMmXDMcae2sY
https://www.classtools.net/wordshooter/202009_8KXQFR?fbclid=IwAR0Jcy3Ka9o-PQnKoZ4xLHySGUTqlQGvq0vhTdXVJfuHKaNdMmXDMcae2sY


Велика захвалност свим учитељима, наставницима и ученицима 
наше школе на уложеном труду и квалитетном материјалу и као и 

в.д. директору Владану Андрићу на великој подршци. Посебну 

захвалност дугујемо нашим колегама из Митровачке гимназије, 
посебно вероучитељу Стефану Недићу и Средњој економској 

школи и професорки посластичарства Дејани Лазаревић која је 

стални члан нашег тима у пројектним активностима као и активу 
професора страних језика и колегиници Оливери Чикарић, 

професорки немачког језика. Специјални захвалност дугујемо 

нашем помоћном раднику Славку Тешмановићу у реализацији 

пројетних активности и постављању продуката наших пројеката.  

Овај богат материјал говори више од речи, можемо само рећи 

ВЕЛИКО БРАВО ЗА СВЕ! 

Координатор пројекта 

Сања Симић де Граф, професор енглеског језика и књижевности и 

педагошки саветник 
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