Основна школа "Владислав Петковић ДИС"

Тематски дан: РОМАНТИЗАМ

У уторак 17.децембра 2019.године у нашој школи су сви
присутни – ученици, наставници, родитељи - доживели јединствено
путовање у заборављени свет романтизма. Тог дана настава се
организовала тематски и одвијала у две смене (старијој: од 7.50 часова до
11.30 часова и млађој: од 12.00 часова до 15.40 часова) и на различитим
тзв.пунктовима. На сваком од ових пунктова сазнало се о овој културној
епохи из различитих углова и из перспектива различитих школских предмета.

На пункту смештеном у сали за физичко васпитање било је прилике да
се сазна много од наставника Физичког и здравственог васпитања Милоша
Бошковића о Соколарском покрету основаном на нашим просторима у доба
романтизма, а саме вежбе су показали ученици припремљени за њих и
касније су и остали присутни могли да покушају да их изведу, уколико су
били заинтересовани. На том пункту је наставница Биологије Мирјана
Георгијев говорила о вештинама сокола и зашто је био цењен у Средњем
веку. Један од оснивача Покрета у Чешкој био је лекар Мирослав Тирш (дечја
клиника у Београду је у тој улици). Он је дао име покрету – опчињен птицом
соколом. Први је написао приручник за вежбање, дао нове изразе који се и
сада користе; објаснио зашто је здраво бавити се физичким активностима.
Пункт друштвених наука и Енглеског језика је присутнима представио
презентацију, где се преплићу елементи историјских, географских и
лингвистичких аспеката периода романтизма уз нарочити осврт на Велику
Британију – Милан Тимотијевић, наставник Историје, сликовито је објаснио
политичку ситуацију у Великој Британији, одакле су пошли познати
истраживачи афричког континента, са чим је наставница Географије Нада
Трајковић детаљно упознала ученике. Следи период колонизације Африке, и
продирање енглеског језика на тај континент. Одлике језика тих простора је
представила наставница Енглеског језика Марија Младеновић уз
занимљивост везану за тзв. пиџин језике.
На пункту где су били заједно наставници Ликовне културе, Музичке
културе, Немачког језика и Српског језика ученици су схватили и доживели
уметност романтизма као нешто још живо и опипљиво, увидели су значај
буђења националне свести код нашег народа и то да су тадашња књижевна,
ликовна и музичка остварења једнако актуелна и данас. Уживали су у
приказу судбине Лазе Костића са посебним освртом на љубав између њега и
Ленке Дунђерски, као и Ђуре Јакшића и његовој несуђеној љубави Мили. Док
су ученици певали композиције настале по стиховима Ђуре Јакшића, троје
ученика је цртало „Девојку у плавом“. Затим су слушали о браћи Грим и о
значају бајки.
На пункту где су били наставници Математике, Физике, Технике и
технологије ученицима су представљени најпознатији научници и најважнија
научна открића без којих је данашња цивилизација незамислива.

На часовима су ученици кроз игру асоцијација
забавно вредновали своје знање стечено током овог
тематског и квизова дана.
Најмлађи, ученици од 1. до 4. разреда,
такође су имали прилику да прошире
знање о значајним личностима
романтизма и њиховом стваралаштву.
Стихови чика Јове Змаја су их
инспирисали да стварају нове риме,
стихове и цртеже и изводе народне и
дечје игре и плесове. Присетили су се
Вуковог рада на стварању азбуке и
сакупљању народних умотворина кроз
лепо писање, цртање, сликање,
загонетање, одгонетање, изговарање
брзалица и бројалица као и савета
које нам дају народне пословице.
Разноврсне активности и игре,
ангажовање и задовољство ученика,
наставника и родитеља, весела
атмосфера, учинили су да овај дан буде
у свему посебан и другачији.
Трудићемо се да их буде још више!

