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ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПОВОДОМ 

ОБИЉЕЖАВАЊА СТОГОДИШЊИЦЕ ПОЧЕТКА ПРВОГ СВЈЕТСКОГ 

РАТА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ  

 

 Календаром такмичења ученика средњих школа за школску 2013/2014. 

годину предвиђена је завршна манифестација која ће бити организована поводом 

обиљежавања стогодишњице почетка Првог свјетског рата. Организатор је 

Републички педагошки завод Републике Српске који је утврдио критеријуме за 

учешће ученика на овоj манифестацији.  

Циљ манифестације је да се на достојанствен начин обиљежи стогодишњица 

почетка Првог свјетског рата, као и да се укључе сви заинтересовани ученици који 

могу кроз различите активности да покажу своје креативне способности, познавање 

историјских догађаја и љубав према прошлости свог народа.  

 Право такмичења имају ученици свих разреда средње школе..  

 Ученици са својим радовима могу учествовати у четири категорије и то:  

1. ликовни радови, 

2. постери, 

3. презентације и 

4. школске приредбе.  

Свака средња школа у Републици Српској врши одабир најквалитетнијих 

радова које шаље на адресу Републчког педагошког завода.  

1. У категорији ликовних остварења право учешћа имају сви ученици 

средњих школа. Ученици имају слободу у избору технике и формата 

радова као и давању наслова, који треба да буде усклађенн са 

оквирном темом „Почетак Првог свјетског рата“. Школе су у обавези 

да изврше одабир/избор највише 20 ученичких ликовних радова и 

доставе их комисији на стручну оцјену.  

2. У изради постера може учествовати група, највише три ученика једне 

школе. Величина постера треба да буде 70х100 cm. Ученици постер 

раде на тему „Почетка Првог свјетског рата“, а наслов постера треба 

да осмисле сами аутори. Школа треба да изврше избор и највише три 

постера упути комисији на стручну оцјену.  

3. Kритеријуми за учешће ученика у категорији израде Power point 

презентације су да у њеној изради могу учествовати највише три 

ученика једне школе, да презентација не садржи више од 20 слајдова 

и може имати највише једну анимацију по слајду. У презентацији 

могу бити највише два видео-записа не дужа од два минута. Школа 

треба да најквалитетније презентације израђене на оквирну тему 

„Почетак Првог свјетског рата“   достави на CD-у стручној комисији 

на оцјену.   

4. У оквиру активности обиљежавања Сарајевског атентата и почетка 

Првог свјетског рата, наставници историје са својим колегама и 

ученицима могу да осмисле програм за све ученике школе. У овим 

активностима посебно требају бити ангажовани чланови секција 

младих историчара, ученици који похађају часове додатне наставе 

историје, литерарне, ликовне, рецитаторске секције и слично, са 
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циљем да се презентује њихов рад на нивоу школе. Стручној 

комисији на оцјену се достављају видео-записи ових активности на 

CD-у.   

 

Ученици уз подршку наставника (историје, српског језика и књижевности, 

ликовне културе, рачунарства и информатике и других) своје радове путем школе 

достављају Републичком педагошком заводу Републике Српске на адресу Милоша 

Обилића бр. 39, 78000 Бања Лука.  

Сваки пријављени рад треба да прати попуњени образац за пријаву који се 

налази у прилогу овог обавјештења.   

Комисија ће извршити избор радова који ће бити представљени на завршној 

манифестацији уприличеној поводом обиљежавања почетка Првог свјетског рата. 

Радове које комисија формирана од стране Републичког педагошког завода буде 

оцијенила као најбоље биће награђени. 

Рок за достављање радова је 05. мај 2014. године.  

 

 

С поштовањем,                                                             Милија Марјановић 

                                                                            инспектор-просвјетни савјетник                                                

  

 

  

 

 

 

 


