
 

 

 

 
 

 



О пројекту 
 

„Образовни круг“ је пројекат који повезује ученике из редовних школа у Србији, којима 

је француски други страни језик, и ученике из српских допунских школа у Француској, 

који уче српски језик. Циљ пројекта је развијање језичких компетенција кроз директну, 

вођену комуникацију путем електронских алата у представљању тема из историје, 

културе, традиције и спорта у различитим електронским медијумима. 

 

 

Покровитељи и партнери 
 

Пилот-пројекат „Образовни круг“ покренут је на иницијативу Кроса РТС-а и Савеза 

атлетских талената Србије. Пројекат су подржали Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије, Канцеларија за дијаспору и Србе у региону 

Владе Републике Србије, Француски институт у Београду и Математички институт 

САНУ. 

 

 

Творци 
 

Иницијатор покретања пројекта је Стеван Ковачевић, 

оснивач и директор Кроса РТС-а. Аутор пројекта је др 

Гордана Степић, а коаутор и координатор програма 

пројекта је Блаженка Тривунчић,  професорка српског 

језика у Париском региону. 

 

Штампани број Образовног круга 
 

У првом броју брошуре дат је опис пројекта са избором истраживачког рада ученичких 

тимова, а на основу кругова подтема који су се развијали на начелу поступности, од 

основног до напредног нивоа, кроз  рад у паровима ученика, слободу у обликовању тема 

коришћењем електронских алата, представљање резултата рада путем Скајпа и 

двојезичну комуникацију. Брошуру је осмислила Блаженка Тривунчић у сарадњи са др 

Горданом Степић и Стеваном Ковачевићем. 

 



Свечано отварање пројекта 
 

Остваривање идеје пројекта започиње свечаном промоцијом у Француском институту у 

Београду, 26. фебруара 2018. године. Промоцији је присуствовала Весна Недељковић, 

помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, која је 

истакла да верује у будућност овог пројекта. 

 

 
 
Домаћине су на скупу представљале координатор двојезичне наставе Жилијет Тирлик и 

аташе за сарадњу за француски језик Флоранс Коц, која је нагласила да је пројекат од 

„немерљивог значаја за нашу обострану језичку и не само језичку сарадњу“.  

 

Током промоције, гостима се придружио и директор Француског института Жан-Батист 

Кизен. Градоначелница Сомбора Душанка Голубовић, директори, професори, педагози 

и руководиоци школских управа градова у Србији у којима ће се реализовати пројекат, 

подржали су својим присуством овој образовни подухват. Посебна заслуга за учешће 

Новог Пазара у пројекту припада градоначелнику Новог Пазара Нихату Бишевцу. 

 

Присутни су били и иницијатори покретања „Образовног круга“, др Зоран Огњановић, 

директор Математичког института САНУ, његов сарадник Стеван Ковачевић, оснивач 

и директор Кроса РТС-а, представници Спортског савеза Србије и Управе за дијаспору 

Владе Србије и Александар Рајевац, камен темељац пројекта, генерални директор 

Ваљевске пиваре.  

 

На промоцији су приказани филмови које је припремила Блаженка Тривунчић, а који 

симболично најављују радост ђака што ће се кроз учење упознати.  

 

 

„Образовни круг“ је добио и лого, свој визуелни идентитет, 

дело младог београдског уметника Марка Шерера.  
 

 

 



Реализатори 
 

Пројектне активности реализоване су од прве декаде марта 2018. године до средине јуна 

између редовних школа у Републици Србији и српских допунских школа у Француској.  
 

Градови и школе партнери 

Шест школа из пет градова Србије повезано је са српском допунском школом у 

Француској и укључено у „Образовни круг“: ОШ „Сестре Илић“ – Ваљево, ОШ „Аврам 

Мразовић“ – Сомбор, ОШ „Стефан Немања“ – Нови Пазар, ОШ „Ђура Јакшић“ – 

Зајечар, ОШ „Бранислав Нушић“ – Београд и Математичка гимназија – Београд. 

Допунска школа у Француској учествовала је из источне Француске, из градова Етип и 

Милуз. Из Париског региона пројекат су реализовале групе које наставу похађају у 

Културном центру Србије у Паризу и у градовима Обервилије и Рони су Боа. 

Допунска школа у Паризу – Београд и Нови Пазар 

              

                

Допунска школа у Париском региону – Ваљево и Сомбор 

              
 

Допунска школа у источној Француској – Београд и Зајечар 

            



Часови за памћење 
 

Сваки сусрет био је различит, посебан и непоновљив, не само у комуникацији и 

реализацији заједничког часа, већ и у припремању материјала. Слобода у обликовању и 

представљању подтема омогућила је прилагођавање рада свакој групи, школи и нивоу 

говорења језика.  

 

Први круг: Представљамо се 
 
Представљање и упознавање у основном кругу комуникације текло је кроз израду личне 

карте/fiche d’identité, уз разговор о сличностима и разликама у српској и француској 

школи, почев од школских активности, трајања радног дана, школских часова и одмора, 

до предмета и начина оцењивања. Образац је осмислила Светлана Тонић, професорка 

француског језика у ОШ „Бранислав Нушић“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
   
 

  
 
 
       

 
 

  
  
 
 
 



Други круг: Волим/J’aime... 
 

У сусрету ОШ „Бранислав Нушић“ и ђака који наставу похађају у Културном центру 

Србије у Паризу обрађене су, током интерактивног разговора, значајне личности и теме 

из области науке, музике, спорта и културе. 

 

 

Marie Curie est une physicienne et chimiste. En 1903 elle et son mari reçoivent 

le prix Nobel pour leurs recherches sur les radiations. En 1911 elle obtient le prix 

Nobel de chimie pour ses travaux sur le poloniumet le radium. Marie Curie est la 

première femme qui obtient un prix Nobel. 

 

 

Louis Pasteur est un scientifique, chimiste, physicien, biologiste et pionnier de la 

microbiologie. En 1860 il met au point la pasteurisation, un processus de 

conservation des aliments et en 1879 il découvre le principe du vaccin. 

 

 

 

               Indila: Auteur-compositeur-interprète  

             Zaz: chanteuse et auteur-compositeusе  

            Genre: chanson française, folk; ballade                               

           Gims: Rappeur, chanteur, compositeur     

               Genre: rap, hip-hop, pop, variété    

                        Edith Piaf : Chanteuse, parolière; actrice               

 

 
Le Tour de France est la course cycliste la plus populaire au monde.  

Il se tient chaque année en France et dans les pays voisins, et dure trois semaines. 

Le premier Tour de France a eu lieu en 

1903. La course a généralement lieu en 

juillet et la route est différente chaque 

année. Il se dirige vers les Alpes et les 

Pyrénées, et la fin traditionnelle de la 

course est sur les Champs-Elysées à Paris. 

Le Tour de Frans moderne compte 21 étapes et 

deux jours de repos. Le nombre d'équipes est compris 

entre 20 et 22, avec huit pilotes dans chaque équipe depuis 

2018, jusque-là il y avait neuf. 

 

Selon la légende, l'aimable berger gaélique a laissé son 

déjeuner, fait de pain et de fromage, dans une grotte. La 

légende dit qu’après trois mois le berger revint et il se 

souvient qu'il avait laissé son repas là-bas. Il avait 

probablement très faim, alors il a mangé le fromage à 

mâcher bleu qu'il a trouvé. Et il l’a évidemment 

beaucoup aimé. En France il y a plus de 370 types de 

fromages. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Auteur-compositeur-interpr%C3%A8te


Никола Тесла је један од најблиставијих умова човечанства. 

Он је један од највећих светских и српских научника у области 

физике, електронике и радиотехнике. Реплика трансформатора 

у Београду свирала је Тамо далеко поводом 160 година од 

рођења Николе Тесле. Тесла је правио уз помоћ 

трансформатора муње 

у лабораторији. Могао је да запамти целе књиге 

и слике, а имао је снажну машту као и 

способност визуалације у три димензије. 

Открио је наизменичну струју, рендгенске 

таласе, обртно магнетно поље, трансформатор. 

Са преко 700 патената Тесла се сматра једним 

од највећих проналазача у историји науке. 

 

Коло је уписано на Унескову листу 

као обележје српског националног 

идентитета. 

 

ФК Партизан је српски фудбалски клуб из Београда. 

Освојио је укупно 43 трофеја. Био је и 

први балкански и источноевропски клуб 

који је играо финале Купа европских 

шампиона у сезони 1965/66. 

 
 
                

На српску кухињу  

утицала су историјска  

дешавања.  

 

     Пресудни утицаји били су:         

        византијско-грчки,  

  турски и аустроугарски.  

 

 
 



Ученици ОШ „Стефан Немања“ из Новог Пазара припремили су плакат са 

фотографијама и описом личности, а задатак вршњацима са друге стране екрана и из 

друге земље, био је да открију загонетну личност на основу читања.   
 

Napoléon (1769-1821) était un conquérant français qui a 

conquis les cotés ocidentaux de l’ Italie à cette époque étendu 

les frontieres de la France du nord-est. 

 
Vuk Stefanovic Karadzic (1787-1864) était un écrivan serbe 

devénir celebre pour avoir collectione des compositions 

folkloriques et écrit le premier vocabulaire serbe.  

 
Edison Cavani est un representant uruguayen qui joue 

actuellement pour le PSG. 

 
Michael Jackson était un musicien américain connu sous le 

nom de The pop king. Il était le plus jeune membre du 

Jacksons. Il etait né comme forgeron mais avec la chirurge 

plastique il devint blanc.  

 

Ђаци из Културног центра Србије представили су српске спортисте, не само кроз 

њихове успехе, него и кроз упечатљиве догађаје који су приказани кратким филмовима: 

Новаковим емоцијама приликом овација на препуном 

стадиону Ролан Гароса, узбудљивој Бекрићевој победи на 

400 метара са препонама, симпатичној Асмировој причи о 

томе како је био најтежа беба у Југославији '84, поносном 

подизањунаше заставе уз српску химну за светску 

шампионку Ивану. 



Допунска школа у Париском региону у месту Рони су Боа представила је ђацима из 

Сомбора хероину Великог рата Милунку Савић, великана нашег глумишта Драгана 

Николића, а ђаци допунске школе у месту Обервилије разговарали су са вршњацима 

из Ваљева о крсној слави.. 

 

Милунка Савић (1890-1970) пријавила се да учествује у балканским 

ратовима под именом Милун јер у то време жене нису примане у војску. 

Била је рањавана неколико пута, а борила се у Гвозденом пуку. Добила је 

бројна одликовања, а амерички сајт Listverse ју је сврстао на листу десет 

највећих жена које су се бориле у неком од ратова савремене историје.  

После рата је отхранила и школовала тридесеторо деце.  
 
Драган Николић (1943-2016) био је српски позоршни, телевизијски и 

филмски глумац.  Једна је од омиљених српских личности и великана 

седме уметности. Одиграо је много улога у остварењима као што су:  Кад 

будем мртав и бео, Отписани,  Балкан експрес, Три карте за Холивуд, 

Зона Замфирова, Ивкова слава, Вратиће се роде.  Преко четири деценије 

био је у браку са глумицом Миленом Дравић.  

 
 

 

Фигуре девојчице и дечака у српској нарадној ношњи направила је 
Емилиа Животић, ученица допунске школе. Описала је начин 

настајања фигура и објаснила шта за њу значи стваралаштво. 
 

 



ОШ „Аврам Мразовић“ из Сомбора повела је своје вршњаке из Париског региона у 

Дизниленд и на Ролан Гарос, а потом су се сви присетили филма Такси, Коко Шанел, 

лепота Азурне обале и чувене вожње скејтовима. 

 
 
 



 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Сва истраживања ђаци допунске школе из источне Француске са вршњацима из ОШ 

„Ђура Јакшић“ из Зајечара радили су са обе стране двојезично, и на српском и на 

француском језику. Тако су мали Зајечарци представили свог суграђанина и познатог 

певача Жељка Васића, а ученици допунске школе нашу светску шампионку Ивану 

Шапановић. На примеру вести из француских новина о победничком скоку српске 

спортисткиње, коју су прочитали и превели на српски, ученици су радили  језичку вежбу 

– изговарање јединица мере за дужину, за време, редне бројеве, називе становника 

различитих држава, писање властитих именица, употребу синонима. 

Жељко Васић (рођен 10. децембра 1979. године у Зајечару) је 

српски поп певач, композитор и текстописац. Музички таленат 

наследио је од оца, који је такође музичар, свира гитару. Његов 

музички пут почиње кад је имао девет година и уписао нижу 

музичку школу, коју је успешно завршио. Године 2001 има први 

јавни медисјки наступ на фестивалу "Сунчане скале" са песмом 

Владе Георгијева, "Жена као ти". Песма постаје веома популарна међу публиком. 

Година 2012. је дефинитивно прошла у његовом знаку, песма "Воли ме и не воли ме" 

постаје мега хит.Жељко је ожењен и има двоје деце. Живи у Београду. 

Željko Vasić  (né le 10 décembre 1979 à Zaječar) est un chanteur pop, compositeur et auteur 

de texte serbe. Il a hérité le talent musical de son père, qui est aussi musicien et joue de la 

guitare. Sa carrière musicale débute à l'âge de neuf ans quand il s'inscrit dans une école de 

musique inférieure, qu'il complète avec succès. En 2001 il a sa première représentation 

publique au festival "Sunčane skale" avec une chanson de Vlado Georgiev, "Žena kao ti". La 

chanson devient très populaire parmi le public. L'année 2012 est définitivement passée dans 

son signe, la chanson "Voli me i ne voli me" devient un hit méga. Željko est marié et a deux 

enfants. Il habite à Belgrade. 
 

(Zeljko Vasic, quand  et où est-ce qu’il est né ? Quel instrument joue son père ? En quel âge 

s’inscrit-il à l’école de musique ? Quelle chanson est son signe de reconnaissance ? Traduis 

son titre en français.) 
 

Ученици Математичке гимназије  представили  су Заз  

Isabelle Geffroy est née le 1er mai 1980 à Tours, en France. Mieux 

connu sous le surnom de Zaz, elle est une chanteuse-compositrice 

française qui mélange des styles jazzy, français, soul et acoustique. 

Elle est célèbre pour son tube "Je veux", de son premier album, Zaz. 

Elle a vendu plus de 3,4 millions d'albums dans le monde et est 

actuellement l'une des chanteuses français les plus célèbres. En mai 

2010, le magazine français Télérama a annoncé: "La rumeur enflait depuis quelques 

semaines:Zaz, c'est une sacrée voix, et ce sera la révélation de l'été!". Le 10 mai 2010, Zaz sort 

son premier album. Il contient des chansons qu'elle a écrites ("Trop sensible") et co-composées 

("Les passants", "Le long de la route", "Prends garde à la langue", "J'aime à nouveau", "Ni oui 

ni non" "). En 2012, Zaz est allé en tournée et a tenu des concerts dans divers pays du monde, 

dont la Serbie, le Japon, le Canada, l'Allemagne, la Pologne, la Suisse, la Slovénie, la 

République Tchèque, la Croatie, la Bulgarie et la Turquie. Avec son album Paris, elle remporte 

le prix Echo 2015 de la meilleure artiste rock/pop internationale. 



Трећи круг: Симболи земаља 

Пројектна подтема трећег сусрета омогућила је да се садржаји који су предвиђени 

Посебним програмом основног образовањаа и васпитања у иностранству и Планом и 

програмом изучавања француског језика као страног утврде и обраде на другачији 

начин. Државна обележја Србије и Француске, валута и знамените личности, 

представљене су у свим земљама и школама уз много емоција и културно-историјских 

веза. Осећај припадништва, поноса и родољубља потврдило је заједничко певање химне 

Боже правде, а ученички таленти допринели су разноврсним интерпретацијама, од 

извођења химне Боже правде на труби (ученик Маноло Дреифус у источној 

Француској), до снажне интерпретације Марсељезе Миле Бекман из ОШ „Бранислав 

Нушић“. Колаж фотографија представља избор из презентација свих школа учесница. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Квиз о Србији припремили су ђаци из Зајечара и источне Француске, а избор 

фотографија је из презентација Сомбораца и допунске школе из Париског региона. 

 

Квиз о Србији 

 

(први део) 

 

1.Који је главни град Србије? 

а) Врачар б) Нови Сад в) Ниш г) Београд 

 

2.Боје српске заставе су:  

а) црвена, плава, бела  б) жута, плава, црвена   

в) зелена, жута г) црвена, зелена, бела 

 

3.Која животиња се налази на српском грбу? 

а) орао      б) кенгур     в) лав     г) кокошка 

 

4.Наша земља је по уређености: 

а) монархија     б) република   в) савезна 

држава 

 

6.Српско писмо је: 

а) ћирилица  б) латиница  в) ћирилица и 

латиница  

 

7. Валута Републике Србије је:  

а) евро   б) динар  в) куна  г) рубља 

 

*Квиз са свим питањима из области 

географије, културе и спорта 

налази се на сајту пројекта на 

адреси obrazovnikrug.weebly.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ученици из ОШ „Бранислав Нушић“ и Културног центра Србије у Паризу 
представили су Београд и Париз, главне градове као обележја земаља, кроз сажете 

историјско-симболичне водиче, и најавили четврти круг под називом „Водим те тамо“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Четврти круг: Водим те тамо 

 

Уна и Викториа су повеле 

другаре из Новог Пазара до 

Парка Астерикс, Тријумфалне 

капије, погледа са Ајфеловог 

торња и чоколадних посластица. 
 

Викториа Стефановић (8) понела је титулу најмлађе учеснице Образовног круга.   
 

Ђаци из Новог Пазара су представили град, а најинтерсантнији су били културни 

споменици од праисторије до савременог доба, где се сусрећу западна и источна 

цивилизација. 

 

 

Бедем 

тврђава  

са кулом 

Мотриљом 

 

 

 

 

 

Хамам је старо турско јавно купатило. 

Овај споменик је под заштитом државе као споменик изузетног значаја. 

 

Петрова црква је најстарији 

споменик црквене архитектуре 

Ђурђеви ступови су манастир 

Српске православне цркве, 

који се налази на брду изнад 

Новог Пазара у Старом Расу.  

 
 

Једна од најстаријих и најлепших џамија на Балкану налази се у Првомајској улици у 

старој чаршији. Саграђена је средином XIV века. 

 

 



Notre ville – Valjevo 
 

Valjevo est le plus ancien établissement urbain de Serbie. 

 

Rencontrons le regard de Valjevo dans la passé       

 

  C’est à quoi ressemble aujourd’hui Valjevo. 

 

 

 

 

 

 

 

Valjevo est la ville de monument. 

Le symbole de la ville 

est un monument 

historique à la tour de 

Nenadovic. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Милица Даниловић и Јана Зарић, вредне, паметне и фотогеничне осмакиње ОШ 

„Аврам Мразовић“, провеле су другаре из Париза кроз Сомбор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Zaječar sur la carte de la Serbie  

 

 

Уз лепоте и знаменитости Зајечара, ђаци ОШ „Ђура Јакшић“ повели су ученике 

допунске школе из источне Француске у Ђавољу варош, и то на француском језику. 

 

Београд – Париз 

До свима познатих места у Паризу водили су ђаци допунске школе из Париског региона, 

а Нушићевци су храбро решили да им се придруже и да на француском језику истраже 

знаменитости париске културе. Вршњаци из Културног центра Србије у Паризу 

прихватили су изазов и представили Београд на српском језику. У преко 15 презентација 

које су доступне на сајту пројекта obrazovnikrug.weebly.com, дате су, у фотографији, 

филму и речи, београдскe и париске знаменитости. Сава Петровић, ученик ОШ 

„Бранислав Нушић“,  био је и техничка подршка – уклапао је и правио филмове. 

 
 

 

 

 



Пети круг: Ми смо повезани 

Ученички парови ОШ „Бранислав Нушић“ и допунске школе у Паризу истражили су 

традиционално француско-српско пријатељство, историјске догађаје и споменике. 

 

Споменик захвалности Француској је скулптура коју је израдио вајар Иван 

Мештровић. Налази се у центру Београда, у парку Калемегдан. Постављен је 11. 

новембра 1930. у знак пријатељства, узајамне помоћи и сарадње Србије и Француске 

током Првог светског рата.  У Авенији краља Петра, 2011. године откривена је спомен-

плоча на којој пише: „Петар I од Србије (1903-1921), ђак Сен-Сира (француске војне 

академије), демократа, пријатељ Француске и модернизатор Србије, херој ослободилац, 

поводом 100. годишњице његове званичне посете Француској (1911-2011). Улица која 

носи име по Београду налази се на једном од најпрестижнијих места у Паризу. Она води 

до Марсових поља и Ајфелове куле. У XVI арондисману Париза налази се Сквер краља 

Александра I од Југославије. На њему је 9. октобра 1936, тачно две године након 

атентата у Марсеју, откривен споменик убијеном краљу Александру и његовом оцу 

краљу Петру I Карађорђевићу. На десној страни написане су последње речи краља 

Александра: „Чувајте ми Југославију, чувајте француско-југословенско пријатељство”.  

 
Le monument de reconnaissance à la France a été inauguré dans les années 1930 dans la 

capitale serbe pour rappeler la fraternité qui a uni les deux peuples durant la Première Guerre 

mondiale. Une figure féminine intimidante, le regard fier, le poing serré, semble appeler au 

combat. Sur son socle, en cyrillique, ces quelques mots rappellent l’histoire de cette statue aux 

allures de Marianne : „Aimons la France comme elle nous a aimés 1914-1918".  Sur l’un des 

côtes du monument, figurent côte à côte neuf poilus français et neuf soldats serbes sur le front 

de Salonique.  Avenue du roi Pierre Ier de Serbie (Belgrade, le 29 juin 1844 - Belgrade, le 

16 août 1921), en souvenir de la participation de la Serbie à la première guerre mondiale.Cette 

avenue qui appartient au 16ème arrondissement  entre la place d’Ièna at l’avenue Marceau  a 

été créée en 1918 sur une partie de la rue Pierre Charron pour honorer Pierre 1er de Serbie , un 

roi très francophile. La rue de Belgrade est une voie publique située dans le 7e arrondissement 

de Paris. Elle débute au 56, avenue de La Bourdonnais et se termine allée Adrienne-

Lecouvreur. Elle est longue 95m et large 20m. La rue porte ce nom depuis son ouverture en 

1907 sur des terrains détachés du parc du Champ-de-Mars. La statue d’Alexandre 1er de 

Yougoslavie se trouve sur la Place de Colombie, dans le square éponyme. C’est un monument 

en bronze, à la gloire du roi Alexandre 1er de Yougoslavie (1888-1934), qui participa 

activement à la première guerre mondiale aux côtés des alliés, qui constitue l’élément principal 

de cette place plantée de tilleuls.   

 



Градац – манастир светлости 
(истраживачки рад: интервју) 

 

На екскурзији ученика српске допунске школе који су 

посетили манастир Светог Илариона и Светог Јована 

Дамаскина у месту Ишон у Француској, 19. маја 2018, 

Никола Милосављевић, ученик допунске школе и 

учесник у „Образовном кругу“, разговарао је са мати 

Јефимијом, која је била игуманија манастира Градац. 

Боравила је у манастиру 25 година. Никола је желео да 

сазна какав је манастир Градац, виђен душом академске 

сликарке, мати Јефимије.  
 

Никола: Ви сте били у манастиру Градац. Сазнао сам да 

је ту Јелена Анжујска основала прву женску школу. 

Јелена Анжујска је била добро примљена у Србији, и све 

што је знала, и своју доброту, пренела је српском народу. 
 

Мати Јефимија: Била је образована, добра, племенита и дивна мајка.  
 

Никола: Можете ли ми рећи по чему је манастир посебан? 
 

Мати Јефимија: Манастир је испуњен светлошћу. Не само што је купола пространа, већ 

она има толико прозора који осветљавају. Да је само то, било би већ довољно светла., 

али и на на бочним зидовима су, али и у сред композиције – прозори. То је тако лепо 

урађено... 
 

Никола: По чему је Градац другачији у односу на друге наше манастире? 
 

Мати Јефимија: У непосредној близини је манастир Сопоћани, који је правио њен муж 

Урош. Сопоћани имају куполу која је четири метра дужине, а Градац седам. Та светлост 

је посебна. Ја сам знала, ту кад уђем, одједном  осетим да могу да дишем. 
 

Никола: Опишите један Ваш утисак о светлости у манастиру. 
 

Мати Јефимија: У време кад се служи литургија, то је тако величанствено. Кад 

свештеник служи литургију, и онај зрак светлости дође, ти не знаш да ли је он у пламену, 

или је жив човек или анђео. 
 

Мати Јефимија је говорила и о мешавини стилова градње самог манастира. Истакла је 

да српска и француска  култура наша заједничка култура, што је врло драгоцено. 

 

Арно Гујон –љубав према 
Србији 
 

 

Ђаци допунске школе из места 

Рони су Боа представили су 

вршњацима из Сомбора Арна Гујона, 

човека који у савременом добу 

приказује личним примером љубав и 

повезаност Србије и Француске. 

 
 
 



Гробље Тије  
 

Парижани и ђаци из Ваљева разговарали су о 

војничком гробљу Тије у предграђу Париза. 

Поштовање према српском народу, односно 

српским војницима који су се током Првог 

светског рата лечили у Француској, Французи 

су исказали тиме што су 756 српских војника 

сахранили на једном месту. Сваког 11. 

новембра српски и француски званичници одају почаст српским војницима. Овој 

церемонији присуствују и ђаци српске допунске школе из Париског региона. 

 
Ученици из Сомбора пронашли су француске фирме и ресторане у Србији. 

 

Les entreprises et les restaurants français en Serbie 
 

Axa osiguranje, Egis, Helios fibo, Les Laboratoires Servier, Mlekoprodukt, 

Paxton Equity, PricewaterhouseCoopers, Societe Generale banka, Tigar Tyres  

i Utopian 
 

Les restaurants et les boulangeries:  Balsac, Jelena Anžujska, Mosaic 

restaurant, Lidette. Il y en a beaucoup. Et on s’y amuse bien. Et on y mange  

bien. 
 

Instituts français 
 

Au niveau mondial il y a de plus de 100 Instituts français. En Serbie  

il y en a  trois: à Belgrade, Niš et Novi Sad. Instituts français offre 

les  bourses aux étudiants , ateliers Biram francuski, Caravane  du 

film français, Mois de la Francophonie, Le festival de théâtre 

francophone pour enfants.Notre  école participe aux projets Delf 

scolaire, aux  ateliers Biram francuski et au festival de théâtre. 

Математичка гимназија навела је улице као пример пријатељских веза.  

Rue de Franchet d'Espèrey 

Franchet d'Espèrey etait un general français dans la Premiere 

Guerre mondiale. Il avait la campagne en Hongrie tres 

reussie. Il a aidé les Serbes. Pour la gratitude, en Serbie nous 

avons une rue avec son prénom. 

 

La rue française 

Il y a la Rue française en Serbie pour la gratitude de France 

pour aide dans la  Premiere et la Deuxieme Guerre mondiale 

 

 



Шести круг: Ученици бирају 

Завршну тему обележила је весела атмосфера. Ђаци су приказали своје таленте уз 

интерпертације српских и француских песма на гитари, виолини и саксофону. Уз 

представљање омиљених спортова и хобија, шаха, слагања Рубикове коцке, забавно је 

било и надметање у „језичким вратоломијама“. 

Брзалице 
 

Кроз игру и забаву, уз смех и труд да се брзалица што правилније изговори, вежбали су 

ученици допунске школе из источне Француске са ђацима из Зајечара и Београда. 

. 

На врх брда врба мрда – врба мрда на врх брда! 

Раскиселишели ти ли се опанци? 

Чокањчићем ћу те, чоканчићем ћеш ме... 

Четири чавчића на чанчићу чучећи цијучу. 

 

Les  virelangues 
Француске „извртаљке језика“   

 
Bonjour, Madame Sans Souci, combien font ces six-cent-six /606/ saucissons-ci ? 

Sachez, mon cher Sacha, que Natacha n’attache pas son chat ?! 

Les chaussettes de l’archiduchesse, sont-elles sèches archi-sèches ? 

Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur ! 

 

Из ОШ „Ђура Јакшић“ стижу загонетке 

 

1. Je suis invisible. On ne peut pas me sentir.  

On ne peut pas m'entendre. On ne peut pas me respirer. Je suis vide. 

Je termine la vie. Qui suis-je ? 

 

2. Je suis noir, je deviens rouge. Et je finis blanc. Qui suis-je ? 

 

3. Je suis une fleur. Mes fleurs sentent bon. J’ai des épines. 

Je suis aussi une couleur. Qui suis-je ?  

 

4. Je peux parcourir le monde entier en restant à ma place dans mon 

coin. Qui suis-je ? 

 

5. Une pierre blanche tombe dans la mer noire. La mer tourbillonne. 

L'amer devient doux. La pierre disparaît. Qui suis-je ? 

 

6. Quels sont les chiffres préférés des poules ? 

 

7. Qu'est-ce qui a des ailes et ne vole pas? 
Qui suis-je ? 
 
 
 



Професори сарадници 
 

Ђаке је припремало и у комуникацији водило 10 наставника из две земље, 7 професора 

француског, 1 професор српског језика и 2 професора разредне наставе. 
 
ОШ „Бранислав Нушић“              Допунска школа                          ОШ „Стефан Немања“ 

        Београд                                     Париз                                               Нови Пазар 

    Светлана Тонић                      Блаженка Тривунчић                            Сеад Браховић 

    Невенка Јоксовић                                                   

 
 

ОШ „Аврам Мразовић“                   Допунска школа                         ОШ „Сестре Илић“ 

     Сомбор                                    Париски регион                                 Ваљево 

  Биљана   Штрбац                            Љиљана Симић                            Гордана Радојичић 

 

 

 

 

   

Математичка гимназија                   Допунска школа                          ОШ „Ђура Јакшић“ 

      Београд                                 источна Француска                                 Зајечар 

Ивана Мишкељин                      Снежана Милетић                             Јасна Васић 

 

 

 
 

Ученички парови 
 

Пројектним активностима обухваћено је преко 70 ученика, претежно старијег узраста, 

који су истраживали и разговарали у паровима.   

 

 
  

 
 
. 

 

 

 
 



Добробити Образовног круга 
 

Интернет страница 
 

На интернет страници коју води и уређује Верица Арула, професорка 

српског језика из ОШ «Бранислав Нушић» у Београду, доступне су све 

актуелности везане за реализацију пројекта са продуктима ученичког 

рада и истраживања. (obrazovnikrug.weebly.com)  
 

Вршњачко учење 

Језичке и социјалне разлике међу ученицима користе се као ресурс 

за подршку у учењу.  Наставници су покретачи неговања узајамне 

подршке и припремања ученика за осмишљавање подтема. У 

оваквом процесу учења ђаци су вишеструко ангажовани, од 

истраживачког рада, изражавања у различитим медијумима до 

подстицања на говорење, преко представљања тема и ступања у социјалну интеракцију.  

Оснаживање мотивације 

Ученици се подстичу на другачији вид наставе, коришћењем 

извора учења који су њима блиски. Јачање мотивације пресудан је 

чинилац на коме почива долазак у српску допунску школу, али је 

и основни задатак савремене наставе у редовној школи.  

Повезивање деце из матице са децом из расејања 

Успостављање и грађење трајних веза са отаџбином, као један од 

циљева допунске наставе, остварује се путем пројектних 

активности на свим нивоима, од којих су најзначајнији језички, 

културни, информатички и социјални.  

Промоција допунске школе 

Очување језика и писма темељи су националног идентитета Срба у 

расејању. Видљивим активностима српске допунске и редовне 

школе, попут овог пројекта, може се утицати на свест многобројног 

српског народа ван граница отаџбине о увиђању значаја учења и 

неговања српског језика и писма.  

Јачање језичких компетенција 

Ђаци из Србије су у прилици да чују правилан изговор страног 

језика који изучавају, да читају, говоре и истражују културно-

историјске знаменитости земље чији језик уче. 

Боравак у кампу 

Најбољи ученици награђени су боравком у кампу Кроса РТС-а, где се остварени 

контакти учвршћују и памте, и где је идеја о пројекту и поникла. 



Медијска промоција и праћење пројекта 

 
РТС 
 
Свечано представљање пројекта у Француском институту у Београду 

пропратила је екипа РТС-а. Интервјуи су емитовани исте вечери 

на Радио Београду у емисији Вечерас заједно, а вест је 

објављена и у Спортском дневнику државне телевизије. Екипа РТС-а и 

Радио Београда пратиће спортске и образовне радионице у кампу Кроса РТС-а.  

 

 

Србија на вези 
 
О предстојећем пројекту и допунској школи у Париском 

региону говорило се 1. марта у емисији Србија на вези.  

 

 

Радио Београд  
 

Творци пројекта гостовали су неколико пута у емисији Вечерас 

заједно, а окупили су се зајдено са ђацима и релизаторима из 

обе земље путем телефонске линије у уторак, 22. маја. Ученици 

из Србије и Француске разговарали су телефоном о француско-

српском пријатељству на оба језика.  

 

Водич за Образовни круг 
 

Водич је урађен у циљу упознавања и информисања са предстојећим активностима и 

пројектним подтемама „Образовног круга“. Водич се налази на званичној интернет 

страници Кроса РТС-а, на страницама допунске наставе у Француској и на сајту самог 

пројекта. 

 

Међународна конференција „Нове технологије у образовању“ 

 
Пројекат је представљен на Међународној 

конференцји „Нове технологије у образовању“ 8. и 

9. јуна. Ова међународна конференција јединствена 

је и значајна у региону у области образовања и 

коришћења ИКТ-а у настави. Презентацију и филм 

припремила је Блаженка Тривунчић, а излагала је 

Невенка Јоксовић, професор француског језику у 

ОШ „Бранислав Нушић“ и реализатор „Образовног 

круга“. 

 



    


