
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА ЗЕМУНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016 - 2017. ГОДИНУ 

ПЛАН РАДА ЛИНГВИСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

У школској 2016/2017. години рад Лингвистичке секције одвијаће се у следећим 

областима: 

 Припрема за такмичења из области граматике српскога језика и опште 

лингвистике која почињу са школским такмичењем крајем фебруара, 

закључно са Републичким такмичењем у Тршићу, средином маја 2015. 

године, односно, у Филолошкој гимназији – Лингвистичка олимпијада. 

 Припрема и пријава за такмичење лингвистичких секција за септембар 

2015. године. Резултати из ове области такмичења проглашавају се на 

Зимском семинару у јануару 2016. године. Одабирање теме и прикупљање 

језичке грађе за такмичење лингвистичких секција у 2016/2017. 

 Предавања из области језика и књижевности у Коларчевој задужбини – 

посета и кратки извештаји у облику вести, извештаја за сајт школе или у 

облику паноа: „Шта смо научили/чули?“ 

 Међупредметно повезивање – сарадња са другим секцијама у школи:  

 ШКОЛСКИ ЖИВОТ У ЖАРГОНУ УЧЕНИКА ЗЕМУНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

– сакупљање речи. 

 

НАСТАВНИ ЦИЉЕВИ 

Образовни: 

Упознавање ученика са детаљним планом рада и методама израде појединих 

пројеката. Указивање на нове језичке области у оквиру лингвистике које обогаћују 

сазнања о језику као цивилизацијској тековини. Откривање нових извора знања у 

облику стручних часописа, студија, занимљивих језичких истраживања; такмичења. 

Проширивање сарадње са другим секцијама и предметима. 

Васпитни: 

Развој интересовања и љубави према говорном и писаном српском језику. 

Неговати осећај за лепо опхођење, за уважавање језичких и културолошких 

различитости. Подстицати упорност и стрпљивост у самосталном и заједничком раду; 

спремност на сарадњу и међусобно помагање у решавању задатака. Откривати нове 

могућности сарадње са другим секцијама. Упознавати другачија научна и уметничка 

сазнања. Развијати и обогаћивати интердисциплинарну комуникацију. 

Функционални: 

Развијање жеље за новим сазнањима, за самосталним истраживањима у оквиру 

појединих језичких области. Навикавање ученика на тимски рад, на поделу задатака и 

усаглашавање личних и заједничких циљева током истраживачког рада. Неговање 

способности уочавања различитих језичких појава у усменом и писаном облику; у 

медијима. Оспособљавање ученика за самостално закључивање утемељено у 

сазнањима из граматике, правописа, лингвистике; других научних и уметничких 

области. 

СЕПТЕМБАР 

 Формирање секције од заинтересованих ученика. 

 Одређивање такмичарске и истраживачке групе. 

 Утврђивање термина за рад секције. 

 Припрема за такмичење лингвистичких секција – сакупљање материјала 

урађеног током 2015 – 2016. године. Језички пројекти – идеје, планови, 

истраживања према интересовањима чланова секције. 
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 Сарадња с Друштвом младих лингвиста; комуникација с овим удружењем; 

план активности заинтересованих чланова секције за предавања и 

семинаре организоване у оквиру Друштва. 

ОКТОБАР 

 Посета Сајму књига. 

 Вежбање задатака с 14. Лингвистичке олимпијаде (IOL) одржане у Индији, 

у граду Мајсор – 25-29. јул 2016. године. Обавештење о достигнућима 

младих лингвиста на сајту школе у облику заинтересованости за овај вид 

такмичења. 

 Упознавање са садржајем 15. Лингвистичке олимпијаде која ће се одржати 

у Даблину, Ирска – од 31. јула до 4. августа 2017. године. 

 Припрема за такмичењa. 

 Одабир теме према интересовању чланова секције за самостално 

лингвистичко истраживање – такмичење у лингвистичким истраживачким 

пројектима. 

 Рад на зидним новинама и речнику жаргона. 

 Сарадња са другим секцијама; проналажење тема за заједничке пројекте 

или бар за учествовање Лингвистичке секције у пројектима тих секција. 

НОВЕМБАР 

 Предаја материјала за такмичење Лингвистичких секција до 14. новембра 

2016. 

 Постављање зидних новина. Сакупљање примера за РЕЧНИК. 

 Сарадња са другим секцијама. 

ДЕЦЕМБАР 

 Припрема за такмичења. 

 Сакупљање примера за РЕЧНИК. 

 Сарадња са другим секцијама. 

ЈАНУАР 

 Припрема за такмичења. 

 Сарадња са другим секцијама. 

 Постављање прилога на сајт школе; панои. Класификовање материјала за 

РЕЧНИК. 

ФЕБРУАР 

 Припрема за такмичења. 

 Школска такмичења и одређивање такмичара за Општинско такмичење на 

основу постигнутих резултата. 

 Сарадња са другим секцијама. 

МАРТ 

 Припрема за такмичења. 

 Општинско такмичење. 

 Завршни рад на РЕЧНИКУ. 

 Сарадња са другим секцијама. 

АПРИЛ 

 Припрема за такмичења. 

 Градско такмичење. 

 Постављање ЗИДНИХ НОВИНА. Анализа РЕЧНИКА и припрема пројекта 

за такмичење лингвистичких радова 2017. године. 

 Сарадња са другим секцијама. 
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МАЈ 

 Припрема за такмичења. 

 Републичко такмичење. 

ЈУН 

 Анализа рада секције. 

 Писање извештаја. 

Организатор рада Лингвистичке секције: 

    Милана Сувачаров, професор 

 


