
ЧИТАЊЕ НИЈЕ ШТЕТНО 

                         

2. априла, на Светски дан дечје књиге, секција руског језика „Умница“ приредила је 

књижевно вече под називом „Читање није штетно!“ (други део слогана на руском језику 

каже: штетно је не читати!).  

Вече је било финале пројекта који су спровели ученици осмог разреда (8-2, 8-3 и 8-4). 

Пројекат се састојао од обимног истраживања библиотека на територији наше општине. 

Истражили смо јавне и школске библиотеке, али и књижни фонд свих осталих установа 

од значаја. Чланови секције посетили су десет (10) установа и донели нам причу о свакој 

од њих. Осим тога, хтели смо да сазнамо и да ли у библиотекама има дела руских аутора. 

Са истим циљем смо анкетирали и породице ученика наше школе.  

Један од циљева пројекта био је и да мотивишемо ученике наше школе да читају. Зато 

смо, поред презентовања резултата истраживања, желели да прикажемо и лепо читање. 

Читали смо дивне примере руске књижевности које имамо у нашим читанкама, тј. које 

чине део нашег градива из књижевности.  

Ево које библиотеке смо истражили и ко нам је у томе помогао: 

1. Јавна библиотека „Јован Дучић“ у Барајеву (Владан Николић из БГБ), 

2. Јавна библиотека „Бранко Ћопић“ у Вранићу (Виолета Младеновић), 

3. Школска библиотека ОШ „Кнез Сима Марковић“ (Ирена Сирковић), 

4. Школска библиотека Средње школе у Барајеву (Невена Тољага), 

5. Школска библиотека ОШ „Павле Поповић“ (Ања Пешић), 

6. Црквена библиотека у Барајеву (Видо Милић), 

7. Општина Барајево (госп. Гајић), 

8. Предшколска установа „Полетарац“ (Брана Ћировић), 

9. Дом здравља „Др Милорад Влајковић“ (Данијела Новаковић), 

10. Центар за културу Барајево (Данијела Станисављевић). 

 

У пројекту је учествовало око 30 ученика: једни су обављали истраживање, други су 

читали на књижевној вечери. Ученици петог разреда читали су афоризме о књигама и 

лепоти читања, а ученици осмог разреда читали су на руском и српском језику следеће 

ауторе: 

 Сергеј Јесењин „Писмо мајци“ (Сергей А. Есенин «Письмо матери») 

 Александар Пушкин „Волео сам Вас“ (Александр С. Пушкин «Я Вас любил») 

 Антон Чехов „Чиновникова смрт“ (Антон П. Чехов «Смерть чиновника») 

 Константин Симонов „Чекај ме“ (Константин М. Симонов «Жди меня») 

 Александар Пушкин „Татјанино писмо Оњегину“ (Александр С. Пушкин 

«Письмо Татьяны к Онегину»). 

Вече смо отворили и затворили руском музиком: «Виновата ли я» и «Хоть поверьте» 


