
Јавни час: О смислу давања и учења  
 

Школа: Српска допунска школа у Републици Словенији 

Датум: 19.12.2020. године 

Место: Амбасада Републике Србије у Љубљани 

Узрасна група: Око 20 ученика средњег и старијег узраста из свих наставних места  (4-8 разред) 

Тип часа: Јавни „онлајн“ час преко Зум апликације; 40 минута 

Припрема часа: Веће наставника у Словенији са координатором 

Реализација: Наставнице Невена Ступар и Јелена Стефановић  
 

• Уводни део 

Кратак и једноставан квиз из српског језика (познавање ћирилице), културе и историје (презентација 

коју наставница дели на екрану са ученицима) 

• Главни део 

Наставница: Наш данашњи час је посебан јер имамо госта кога бих замолила да вам се представи (уз 

навођење разлога доласка – прилика да се покажу деци књиге). 

Наставница позива ученике (треба да кажу име и место из ког долазе) да се кроз разговор и постављање 

питања боље упознају са г. Арноом Гујоном. 
 

Питања ученика  
 

1. Добро познајте Француску и Србију, да ли између ове две земље постоје неке сличности и 

разлике? 

2. Колико Вам је времена требало да научите српски језик и ћирилицу?  

3. Шта Вам је било најтеже, а шта најлепше у учењу српског језика? 

4. Због чега сте одабрали да живите у Београду? 

5. Сазнао сам да сте радили као наставник физике у школи. Испричајте нам једну 

(не)згоду/анегдоту са часа коју памтите.  

7. На часовима сам научио много тога из историје и о српским манастирима. Посебан утисак на мене 

оставила је прича о Белом анђелу у Милешеви. Да ли сте видели фреску? Ако сте је видели, опишите 

нам свој доживљај/осећања. 

8. Написали сте (аутобиографску) књигу „Сви моји путеви воде ка Србији“. Како сте одабрали наслов? 

Коме сте је посветили и зашто? 

9. Кад сте били наших година, шта сте желели да постанете/ о каквом сте позиву маштали? 

10. Пуно сте помагали нашим другарима на Косову и улепшавали им детињство. Шта треба да научим 

и које су особине потребне да би се бавио хуманитарним радом? 

• Завршни део часа 

Наставница: Реченицу „Ако од својих уста не одвајаш, у ствари и не дајеш“ чули сте (и доживели њен 

смисао) од мештана места Бања код Сувог Грла у Метохији, где сте преноћили током једног од Ваших 

бројних хуманитарних одлазака. Можете ли деци објаснити (на једноставан начин) у чему је смисао 

давања?  


