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1. LIČNI PODACI 

 

 
 

a. IME I PREZIME 
Žanela Pažin  
 ( uz svesrdnu pomoć koleginica Sandre Cumbo i Andjeline Ignjatić) 

b. ADRESA 

  

c. TELEFON 

 

d. E-MAIL ADRESA 

zanapazin@gmail.com 

e. ZVANJE 

Diplomirani teolog 

2. RADNO MJESTO 

a. Naziv ustanove: JU OŠ „Vuk Karadzić“ Trebinje 
 

b. Adresa:  
Miloša Crnjanskog br.4 

c. Telefon: 059 220 014 

d. Posao koji obavljate: Voditelj u produženom boravku 

e. Razred ili uzrast djece sa kojom 
radite: 1. 2.   3. razred 

f. Godine staža:     20 

3. MOJA PEDAGOŠKA UVJERENJA 

Temeljno uvjerenje na kome zasnivam svoj rad jeste da je zaista časno biti prosvjetni radnik.  

Pedagoška uvjerenja koja sam stekla kroz dvodecenijski rad sa djecom, kroz radno okruženje i stručna 
usavršavanaj su da učitelj mora : 

-imati duh vedrine, ljubavi, pažnje, ljubaznosti kojim zrači 

-pokazati emocije , empatiju (razumjevanje i uvažavanje svakog djeteta) 

-formirati prostor i situacije pogodne za razvijanje novih znanja 

-da bude inspirisan svakim trenutkom u kome vidi napredak djece 

- djeci učenje učiniti zabavnim, primamljivim, kreativnim i poželjnim i zbog toga, bez straha izaći iz zacrtanih 
okvira 

4. INOVATIVNA PRAKSA 

NASLOV/NAZIV:  
LJEPOTE I PREDNOSTI ŽIVOTA NA TROMEĐI DRŽAVA 

KRATAK OPIS PRAKSE   Od izuzetne važnosti za budućnost kulturnog nasljeđa je edukacija 
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(do 200 riječi - jedan paragraf): najmlađih , te smo tako u proljeće 2019. godine odlučili da 
realizujemo jedan mini projekat u kome ćemo se ponajviše osvrnuti 
na kulturno i graditeljsko nasljeđe Trebinja i njegovo očuvanje. 
Projekat je edukativnog, praktičnog i zabavnog sadržaja. 
Djecu smo upoznali sa znamenitostima našeg grada da bi saznali što 
više o gradu u kojem žive i njegovoj istoriji. Takođe mnogo važno je 
bilo da djeca znaju koje su prednosti pograničnog položaja našeg 
grada, kakve mogućnosti to pruža i da je prostor na kome živimo 
zajedničko dobro, koje treba razvijati.  
Zamislili smo i ostvarili jedan drugačiji , dječiji način promocije grada, 
kreirali smo „AZBUČNIK NAŠEG GRADA“ . To je mini - turistički vodič 
koji je naišao na odličan prijem stručne turističke javnosti. 
  „Azbučnik našeg grada“  je tekstom i ilustracijom prilagodjen djeci i 
omogućuje im : lakše upoznavanje pojmova, mjesta i dogadjaja 
vezanih za naš grad ,kao i veći stepen kreativnosti. Ove školske 
godine  koristimo ga kao  pomoćno nastavno sredstvo u 
produženom boravku. 
U skorije vrijeme, odnosno nakon lektorisanja planiramo da ga 
štampamo u saradnji sa Turističkom agencijom, tako bi naš vodič 
dospio i u ruke djece turista koji posjećuju naš grad. 
Da smo kroz našu praksu prepoznali izvore inspiracije kod svakog 
djeteta govore i razglednice, magneti i bedzevi koji sadrže motive 
našeg grada , nastali su i nastaju na našim kreativnim radionicama. 

KATEGORIJA (Molim Vas da označite 
odgovarajuću kategoriju)                            KATEGORIJA 2 

 
 

 

POLAZIŠTA  
Proljetno sunce nas uvijek izmami u šetnje i na igrališta. Dok šetamo djeca nas uvijek razveseljavaju svojom 
radoznalošću i voljom za učenjem i novim informacijama.. Često pitaju za podatke o nekim objektima, 
ličnostima koje su tu živjele , radile, kao i za neke termine koje su čuli a nisu znali tačno šta znače. Tako su se 
naše šetnje trebinjskim sunčanim ulicama pretvorile u edukativne, a  svi koji su ikada prošetali istinskim 
biserom Hercegovine,  čiji šarm i gostoprimstvo opijaju, znaju koliko ovaj grad budi i inspiraciju i kreativnost. 
Od  proljećne šetnje ,  edukativnih obilazaka, posjeta... praksu po praksu, stigli smo da postanemo autori mini 
turističkog vodiča, majstori za suvenire i mali ambasadori. Nadamo se da ćemo Vas našim „ Azbučnikom“ 
inspirisati da obidjete neke od ovih lokacija i uživate  na našim prostorima mirisnim od soli Jadranskoga mora i 
mirisa bilja koje sjeverac donosi sa planina. 

 

CILJ I ŽELJENI ISHODI  
 
Podizanje svijesti o važnosti upoznavanja svog zavičaja  da bi ga mogli najbolje predstaviti drugima.  

Podsticanje turističke ponude prilagodjene djeci. 

Rad na razvoju opšte kulture, različitosti shvatiti kao bogatstvo i živjeti vrijednosti. 

Promovisanje tolerancije, dijaloga i mira. 

Ukazivanje da su djeca učesnici turističkoga života, bilo kao domaćini ili kao putnici. 
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Podsticanje kreativnosti i individualnosti kod djece , ali i kod roditelja koji su posebno aktivno učestvovali u 

idejama za izradu suvenira. 

UČENICI ĆE ZNATI:  

- Ljepotu, običaje, kulturu i istoriju svog  grada odnosno kulturno-istorijsko nasljeđe koje vijekovima unazad, 

zajedno stvaraju stanovnici ovih krajeva 

-Steći znanja o turizmu kao značajnoj privrednoj grani 

-Upoznati se sa mogućnostima i profesijama koje nam turizam nudi 

UČENICI ĆE RAZUMJETI:  

- Važnost učenja stranih jezika kako bi na što bolji način predstavljali  svoj grad i upoznavali druge 

gradove, predjele i narode. 

 

                             

                             

DETALJAN OPIS REALIZACIJE  
 

Zahvaljujući svom izvanrednom geografskom položaju Trebinje je jedan od najposjećenijih  turističkih gradova 

u BiH. Bogato kulturno – istorijsko nasljeđe, klima i povoljan geografski položaj značajno utiču na to da 

turizam zauzme posebno mjesto. Pogranični položaj našeg grada pruža mogućnost za razvoj dodatnih , 

specifičnih oblika turističke ponude.  

  „LJEPOTE I PREDNOSTI ŽIVOTA NA TROMEĐI DRŽAVA“  je naslov našeg  projekta koji je počeo sa prvim 

toplim proljetnim danim 2019. godine, a završna prezentacija projekta koja  je planirana za decembar 2019 . 

godine i dodjelom certifikata „ Mali turisticki vodiči“ i „ Mali ambasadori“. Projekat se sastoji od više radova i 

radionica. 

 Praksa je počela edukativnim obilascima kulturnih i turističkih znamenitosti. Pored edukativnog,  obilasci  su 

imale i takmičarski karakter  jer smo po povratku u učionicu organizovali kvizove. Imali smo radionice o 

turizmu na maternjem i engleskom jeziku... 

 Zamislili smo i ostvarili jedan drugačiji, specifičan dječiji oblik turističke ponude .  

 

          “AZBUČNIK NAŠEG GRADA“   je  mini - turistički vodič, koji je nastao kao plod rada na slobodnim 

aktivnostima u produženom boravku. Na svako slovo od A do Š predstavili smo odredjeni turistički proizvod ili 

lokaciju iz našeg grada uz pitalicu za djecu, kratak opis i mini bojanku.  

Poslije svakog edukativnog obilaska il posjete , igrama, asocijacijama i pitalicama djeca su otkrivala poznate i 

manje poznate turističke destinacije i atrakcije našeg grada, a zatim smo svi zajedno istraživali o pojmovima i 

proširivali svoje znanje.  Ono što je vrijedno svake pohvale je saradnja roditelja u ostvarivanju svih naših ideja, 

posjeta i obilazaka.  
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  A –  Akva park  ,posjetu organizovali u  jun 2019.      Akva park  - Drugari Pavle i Darjan 

 

 

A– Andjelkina kapija i naši najmladji učenici             M- Mostovi (obilazak Arslanagić mosta) 

 

 

M- Muzej Hercegovina  , predavanje kustosa Jelene Pujić    i    radionica za djecu   
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Č – Čamci  na Trebišnjici nova atrakcija od ove godine (Kako su našom modrom ljepoticom zaplovile stare, a opet 

nove barke, baš kao nekada, djeci je pričao Djordje Marić, tata našeg drugara Alekse. A naša Jana je uživala u vožnji 

Trebišnjicom.) 

 

                         

  Na slovo, Dz u našem gradu da li nešto ima?                                      Na slovo NJ šta to naš grad ima? 

Na slovo Dz , znam da ima Osman Pašina Dz_ _ _ _ _.                       Znam, znam da nešto ima spomenik velikanu nad 

                                                                                                                      velikanim, da vam kažem ovo još ime mu je  

                                                                                                                        Petar Drugi Petrović   NJ _ _ _ _. 
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  ( Važnije podatke o vjerskim objektima i spomenicima saznali smo od licenciranog turističkog vodiča Jelene Danilović. )   

  

  Z – Zavala (manastir na rubu Popova Polja )                              L- Leotar (1224 metra nadmorske visine) 

         Posjeta manastiru, maj 2019                                                 O – Orjen ( 1895 metara namorske visine)             

                                                                                O planinskim vrhovima učimo, al brda iznad grada sa lakoćom osvajamo. 

  Ovaj azbučnik je samo jedan od načina kojim smo pokazali kako djeca mogu pomoći razvoju i promociji 

lokalnog turizma.  

Podjeljeni u grupe iskazivali su svoju kreativnost, pokazujući ilustracijama  šta su u toku šetnje vidjeli il 

doživjeli.   

Na osnovu ilustacija izabrali smo četiri najčešća motiva  ( Arslanagića most, Crkvina, Dučićev spomenik, 

Andjelkina kapija),  i  kreirali  im bojanke. Završene radove smo skenirali  i na njihovo veliko oduševljenje  

bojanke su  postale  razglednice. 

 

                                                            u toku je izrada razglednica 
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naše prve razglednice 

Osim razglednica na najdivniji način iskazali su svoju vrednoću, maštovitost i kreativnost praveći  suvenire, 

bedzeve i magnete. Kroz svoje umjetničke rukotvorine , na najiskreniji način šalju poruke ljubavi ka 

cijelom svijetu. Praveći svoja mala umjetnička djela poručuju svima koji dolaze u Trebinje da su dobrodošli i da 

ih oni ovdje čekaju širom otvorenih ruku .  

  (U izradi magneta za ideje i savjete posebnu zahvalnost dugujemo Markovoj mami Alisi. ) 

 

                                           ( Izrada prvih magneti i suvenira sa natpisima i porukama) 

 

     ( Izrada magneta sa motivima grada)                             ( suvenirnica u našem holu) 
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Osim obilazaka turističkih i kulturnih znamenitosti koji su bili veoma sadržajni  gdje su djeca uživala, svake 

sedmice smo imali neku aktivnost kojom bi im približili turizam, njegove grane i oblike. ..  

Sa željom da djeci približimo i prikažemo šta znači gostoljubivost sa najmladjima odnosno našim prvačićima 

prvo smo prošli par radionica u vidu bojanki koje smo nazvali „Bonton radionice“  o ljubaznosti,  

poštovanju razlika, ponašanju u restoranu, značaju rijeke (značaju čistoće rijeke), o suživotu čovjeka i 

prirode...   

 

 Ra 

                                                  sl . (Radionica „Moj grad“ na engleskom jeziku) 

              Radionice na engleskom jeziku održala naša bibliotekarka prof.engl. jez.Jelisavka Pramenko 

Poslije ovog mini projekta naša djeca su naši najmladji ambasadori koji  drugare iz drugih gradova mogu 

upoznati sa ljepotama svog  grada i okoline. U to smo se već uvjerili... Sa novom školskom godinom u našu 

školu su stigli učenici iz Višegrada i sa Pala, bila je to idealna prilika da naši mali turistički vodiči pokažu znanje 

koje su stekli i povedu svoje nove drugare u oblilazak grada. 

 Ponosni  na  16 platana , gorostasne simbole Trebinja , estetski najdragocjeniji dio našeg grada, jednoglasno 

su odlučili  da baš platan bude podloga za njihove turističke akreditacije.  

                                               

                          ( Simbolike; rad učenika 3 razreda i prijedlozi za turističku akreditaciju) 

Ističući značaj blizine Dubrovnika i crnogorskog primorja i važnosti za nas i naš grad, doprinjeli smo njihovom 

boljem razumjevanju svijeta u kojem živimo , razvijali im vrijednost tolerancije i slavljena različitosti i 

medjusobnog poštovanja. 

 
 

EFEKTI; POSTIGNUTI REZULTATI  
 
-Prvo i najvažnije kada su u pitanju rezultati predstavljene prakse  jeste da je Produženi boravak u našoj školi 
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za svako dijete mjesto uživanja, mjesto kreativnosti i razvoja zajednice, stalan izvor inspiracije i učenja koji 

obogaćuje .  Možda je najbolji  opis dala mama jednog učenika riječima:“ Ovo je mjesto koje nadahnjuje“. 

- Projekat je naišao na odličan prijem stručne turističke javnosti. 

Turističaka organizacija našeg grada osim što je na svojim stranicama i portalima pisala o našem projektu i 

„Azbučniku našeg grada“  podržala nas je i pismom zvanične podrške. 

 

 

http://istokrs.com/trebinjski-osnovci-kreirali-prvi-azbucnik-naseg-grada/ 

 
 
 
 

 
 

Dodatni komentari i sugestije drugim nastavnicima koji bi željeli implementirati vašu ideju 

Milica 2. razred: „Nalazimo se na brdu Crkvina, mjesto odakle Jovan Dučić neprekidno bdi nad svojim milim 

gradom.“   

 Kada je dijete inspirisano, ne postoji nikakva prepreka ni barijera za savladavanje bilo kojih izazova, kao ni 

smetnja za izvršavanje zadataka. 

 

 

PRILOZI 

Molimo vas da vaši prilozi sadrže samo neophodne materijale koji su potrebni kako bi ilustrovali 

vašu praksu ili kako bi omogućili drugim nastavnicima da je primjene. Maksimalan broj fotografija 

koje šaljete u prilozima je 20, a broj videozapisa je 2. 

Vaše priloge dostavite zajedno sa prijavom na mail adresu nedim@coi-stepbystep.ba  

Molimo vas da priloge imenujete tako da postoji jasna poveznica sa praksom koju aplicirate: 

Vaše ime_broj priloga (NedimKrajišnik_prilog01) 

 

 

 

mailto:nedim@coi-stepbystep.ba
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                                    ТРЕБИЊЕ  

                           РЕПУБЛИКА СРПСКА 

                       БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
   

 

                 

                            
 

 

                                           

 

 АЗБУЧНИК НАШЕГ  ГРАДА
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   На слово, на слово           у нашем граду шта има                    

                                                               

                                     На слово, на слово А..  Има! 

 Мјесто у Староме граду одакле најчешће стиже успомена и фотографија, а 

то је 

                                         _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _. 

                          

„ Анђелкина капија“  се налази  на улазу оронуле куће у Старом граду, 

постала је позната по томе што је кроз њу у своје двориште пролазила 

Анђелка,  главна јунакиња серије „Рањени орао“ . Мјесто  које је након 

приказивања серије постало незаобилазна локација за туристе. 

Анђелку је у серији глумила позната српска глумица Слобода 

Мићаловић. 
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         У Граду Сунца,  врелих љетних дана, чека нас шест тобогана.  

       Сигурно зна сваки наш ђак првак, то се зове   

                                      _  _  _  _    _  _  _  _ . 

           

Аква парка се налази на Источној капији "Града сунца". Чини га  шест 

великих тобогана, а простире се на 79.000 метара квадратних. Први је 

овакве врсте у Републици Српској.                                        
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                 МОЈ ГРАД                                                           

  Требиње                      260 сунчаних дана  

       Крајњи југ Републике Српске                                    љубазни и високи људи 

        ТРАДИЦИЈА 

           

                                                                                Мостови                  

  ПЛАТАНИ                                                                                               УКУСНА ХРАНА 

                                                                               Хотели 

                                                                                                  Ријека Требишњица 

                                          Цркве и манастири                                                                                                                 

Паркови     

                                                                                                                                                    Цвијеће 

„ ТРЕБИЊЕ НИЈЕ НИ СЕЛО НИ МЕТРОПОЛА: ОНО ЈЕ МЕТАФОРА, САН!“                                                                                                                                      

 

                                25 километара до мора   
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   „Азбучник нашег града“ је мини туристички водич, који је 

настао као плод рада на слободним активностима 

Продуженог боравка у Основној школи „Вук Караџић“ У 

Требињу, а у склопу пројекта : 

         “ Љепоте и предности живота на тромеђи држава“. 

Играма асоцијација и питалица дјеца су откривала познате и 

мање познате туристичке дестинације и атракције нашег  

града. А затим  сви заједно истраживали о појмовима и  

проширивали своје знање. 

„Азбучник нашег града“ је само један од начин којим смо 

показали како дјеца могу помоћи развоју и промоцији 

локалног туризма. 
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      На слово, на слово у нашем граду шта има  

 

                                              Знам, знам на слово Б нешто има... 

                                      Б_ _ _ _   је то у  Б_ _ _ _ _ _ _ _.      

                    

Бреговачки базен, изграђен је 1980 године. Налази се у центру града на ријеци 

Требишњици . Омиљено је купалиште генерацијама Требињаца. Природан хлад, 

љетни бар, игралишта, теретана на отвореном, само су неки од садржаја који се нуде 

посјетиоцима на овом купалишту. 
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        На слово, на слово чиме се поносимо ми  

 Родна земља сунцем окупана, ту у близини мора окићена је љепотом  

                                         _  _  _  _  _  _  _  _  _ .                         

 

                         

 

Узгој и прерада грожђа постале су традиција за многе требињске породице. У 

Требињу има велики број винограда и винских подрума. 

А о квалитету херцеговачких вина свједоче многе медаље са међународних 

изложба вина , још од давне 1898.  када је у Бечу додијељена прва златна медаља 

за квалитет нашег вина. 
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  На слово, на слово шта у Требињу имамо ми  

                                       На слово, на слово Г...   

_  _  _  _  _  _  _    _  _  _  _  мјесто је гдје уживамо сви у његовој дубокој 

хладовини. 

        

                               

 

Градски парк се налази у центру града и један је од најмодернијих паркова са 

атрактивним садржајима у Републици Српској, а и шире. 

Парк је покривен зеленилом, засађен је новим садницама, цвијетним засадима 

између којих су поплочане стазе, дјечија игралишта, клупе и други неопходни 

садржаји за угодан боравак и игру. 
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      На слово, на слово да ли нека знаменитост има                    

 

                                                                 

 

  У знак захвалности на пјесниково дјело и пјесников лик, на улазу у 

градски парк подигнут је    _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _.                   

  

            

 

 

   Дучићев споменик подигнут је 1997. године, непосредно испред главног улаза у 

градски парк. Имамо и  „Дучићеви дан“ , пјесничку манифестацију, која се 

традиционално обиљежава на празник Благовијести  ( 7. Априла), на дан када је 

Дучић умро. 



FORMULAR ZA PRIJAVU /NAGRADA ZA INOVATIVNE NASTAVNIKE/CE 2019. 

 

                       

                                       На слово, на слово Д... 

 

Низводно на лијевој обали Требишњице налази се манастир Покрова 

Пресвете Богородице.  Првачић када мало знања пружи зна да је то 

манастир     _  _  _  _  . 
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                  На слово  шта би нам показао ти  

 

На слово Ђ рећи ћу  мјесто гдје свак може наћи духовни мир, а то је 

                                   _  _  _  _  _  _   манастир.  

                      

                            

 

Ђурђев манастир  ил Ђурђева Црква ( Манастир Светог Ђорђа ) налази се на 

Брвенику (Зупци)  , датира из средњег вијека доба Светога Саве и 

Немањића династије када је Архиепископија била на Пељешцу у граду 

Стону.  
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     На слово, на слово   да ли нешто има  

                      На ријеци Сушици  „ _ _ _    _ _ _ _ „ има  

               омиљено мјесто свимa, посебно извиђачима. 

                            

„Еко камп Ушће“  је  извиђачки центар смјештен је у мјесту Ушће на 

магистралном путу од Требиња према Никшићу и удаљен је од града 12 км. 

Налази се у предивном амбијенту на ушћу ријеке Сушице у Требишњицу у 

близини борове шуме. Пружа могућност камповања шаторског типа 

авантуристима, бициклистима, планинарима, ауто-камперима, као и могућност 

купања и риболова на ријеци Сушици . 

                     



FORMULAR ZA PRIJAVU /NAGRADA ZA INOVATIVNE NASTAVNIKE/CE 2019. 
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            На слово     шта нам имаш рећи ти             

                                               На слово, на слово Ж...  

                                           Село    _  _  _  _  _  _ ,  

                необичну трку има на циљу те чека сирац сира . 

          

Жаково, село у Попову Пољу на 25. Километру од Требиња према Мостару. Познато 

по брдској бициклистичкој трци „За сирац сира“. Рута трке „За сирац сира“ је 

интересантна, а и доста екстремна, са великим успоном и низбрдицама. Циљ трке је 

промоција бициклистичког спорта, херцеговачког села, те домаћих производа. 
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            На слово  гдје би туристе одвео ти    

                             Украс нашега краја су православни манастири,  

                       баш у један од њих одвеo бих  туристе  ја,  

                                   а то је манастир З _  _  _  _  _  . 

                        

  Завала , манастир који се налази на југозападном  рубу Попова Поља, 50 километара         

од Требиња.  Посвећен је Ваведењу Пресвете Богородице ( 4.децембар). 

     У манастиру Завала искушеник је био Свети Василије Острошки. 
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              На слово, на слово у нашем граду шта знаш ти                          

 

                                                              

             Као и сва дјеца волимо се играти и сви знамо да  

                                     _  _  _  _  _  _  _  _  _ су на И. 

             

 

Игралишта! Најмлађи у нашем граду нису заборављени. Њих у градском парку чекају 

љуљашке, тобогани, пењалице и друге дјечије радости. А скоро свако насеље у граду 

има и игралиште.  
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         На слово о чему би туристима рекли ми  

         Рођен у Требињу, велики српски пјесник, писац и дипломата ,  

                              зна сваки наш првачић да је то       

                                       _  _ _  _  _    _  _  _  _  _  . 

   Рођен је у Требињу давне 1871, године . Живио је дуго ван Требиња, ал је свој град   

неизмјерно волио, увијек му се радо враћао. Све што је имао Дучић је завјештао 

своме граду, а у току свог живота, властитим сретствима, уграђавао га је и 

урбанистички и духовно.  

     Првачић наш, још и ово зна да је на Ј и купалиште _  _  _  _  _  _ . 

                   

  Јазина купалиште  је „природни базен“ ријеке Сушице. Купалиште се налази у     

склопу хотела „Јазина клуб“. Налази се на око 16 километара од цента града. 

                           



FORMULAR ZA PRIJAVU /NAGRADA ZA INOVATIVNE NASTAVNIKE/CE 2019. 

 

      На слово, на слово  шта то имамо ми  

    Када кренемо шетњом преко платана одмах на почетку је  

    Католичка    _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

                          

  -Католичка катедрала посвећена је Рођењу Блажене Дјевице Марије. Њена градња 

започета је 1880. године, а прва служба одржана је 1884. Хиљадугодишњица 

постојања требињско-мрканске бискупије прослављена је 1984. године, када је црква 

проглашена катедралом.  
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Да ли нешто на слово  у нашем граду има  

                                         Име које волимо сви, 

                         по коме се зову и наши спортски клубови, 

                               на слово, на слово Л нешто има,  

                                           а познато је свима 

                                          Л_ _ _ _ _  планина.                                                                  

                                      

Леотар, планина изнад нашег града , 1244 метра надморске висине. Препознатљив је 

по својим стрмим и каменитим падинама. Простор Леотара је посебно атрактиван 

планинарима , тако да постоји неколико уређених и означених планинских стаза.  

Велики број, како спорских, тако и културних друштава носи назив по овој планини, 

једном од симбола нашег краја. 

                                           



FORMULAR ZA PRIJAVU /NAGRADA ZA INOVATIVNE NASTAVNIKE/CE 2019. 

 

              Да ли на слово има нешто чиме се дичимо ми    

                                                             

 

  Слово Љ изговарамо у ријечима: кадуља, босиље, ковиље, смиље и све                    

заједно их зовемо    _  _  _  _  _  _  _  _   биље. 

                         

Цијела Херцеговина, препуна је разних мирисних, ароматичних и љековитих биљака 

које су у облику траве, грмља али исто тако и у облику дрвећа.  Плодно тло наше 

Херцеговине , осим бављена виноградарством, погодно је и за узгој љековитог биља. 
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    Кажи, кажи на слово   шта би туристима понудио ти 

                                                                    

На слово М, одмах знам ја одвео би их на мјеста два. 

 Прво мјесто село  _  _  _  _  _  _  _  _ ,  Црква подигнута на Светитељевој 

родној кући. 

Друго мјесто у Староме граду, где се чува вредна старина,  то је 

 _  _  _  _  _   Херцеговина. 

             

Mркоњићи, село које се налази у Попову Пољу на 30.ом километру пута Требиње-

Љубиње . Године 1610. У овом селу се родио Свети Василије Остошки. На темељима 

Свечеве родне куће подигнут је храм. 
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Музеј Херцеговина смјештен је у Старом граду. На темељима римског, 

средњовјековног града и турског града, изграђена је аустријска касарна крајем 19. И 

почетком 20. Вијека , а данас се ту налази Музеј Херцеговине . Музеј има више 

сталних поставки и простор за изложбе, промоције и музичке програме. 

На слово, на слово М, Шта још имамо показати ми    

  

Знам ја, а знам да знаш и ти, то су наши   _  _  _  _  _  _  _. 

-Један од најљепших примјера османлијске архитектуре, Арсланагића мост се 

издваја од осталих, љепотом, маштовитошћу и сликовитошћу облика. Изграђен је 

1574. Године као задужбина великог везира Мехмед паше Соколовића. 

-Римски мост на Вучији сматра се да је грађен у 13. вијеку. 

-Камени мост, у центру такође плијени својом љепотом изграђен је 1953 године. 

-А затим мост Иве Андрића, Гељев мост, мост браниоца Требиња...  
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На слово шта нам имаш рећи ти и Требињем се похвалити                                     

    

        Најљепши! Најтоплији! Најгостопримљивији! Најпознатији... И... 

                         Имамо Вам рећи два имена велика :  

                    Глоговац Н _  _  _  _  _  _  _  и Нинковић Н _  _  _  _  _ , 

                                 величине српскога глумишта. 

                     

Аутентична глумачка звијезда, Небојша Глоговац , рођен је у нашем граду. А три 

године након Небојишиног рођења у нашем граду се родила српска глумица Наташа 

Никовић. 
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         На слово, на слово шта то наш град има  

                   Знам ,знам да нешто има споменик великану над великанима. 

             Да Вам кажем ово још име му је Петар Други Петровић  _  _  _  _  _ . 

                                            

Споменик Петру II Петровићу Његошу, великом пјеснику и црногорском владици, 

нашем граду је даровао пјесник и дипломата Јован Дучић 1934. То је први споменик 

у свијету подигнут Његошу у част. 
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 Кажи , кажи на слово  шта нам имаш рећи 

 

 

                                                                       

 

               Сада ћу вам само рећи, а један дан нећу бити лијен 

                                   и попећу се ја на  _  _  _  _  _ .                  

                    

Орјен је са 1895 метара надморске висине, највиша планина приморских Динарида.  

Захваљујући свом географском положају, висинском распону, специфичним 

климатским и рељефним карактеристикама ово подручје је један од најзначајнијих 

центара ендемизма на Балканском полуострву.  На највишим предјелима Орјенског 

масива расте муника, ендемска врста бора, сматра се да је ту још од посљедњег 

леденог доба. 
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           Кажи, на слово  у нашем граду да ли нешто има   

                                                  

Знаш , знаш, путниче са стране на слово П украс свој Требиње  има 

 љетну башту под     _  _  _  _  _  _  _  _  _ . 

                      

 

„Платани“ су атракција. У самом центру града, испред истоименог хотела, налази се 

16 платана, који су посађени у аустроугарско доба и они су прави симбол Требиња. 
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          На слово, на слово шта наш град има понудити  

                                                                                                                

Све оно по чему смо препознатљиви ми: мед, вино и разни сиреви нуде 

нам наши угледни    _  _  _  _  _  _  _  _  _.               

                                 

Најбољи начин да откријемо неку земљу јесте да се пробају њени специјалитети. А за 

све који дођу у наш град потребна су само добра воља и апетит. Посебну драж 

нашем граду дају ресторани, у њима се на традиционалан начин с пуно љубави 

припрема храна.  
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   На слово, на слово  кажи шта Требиње има  

Када пређемо преко Платана и прођемо кроз градски парк, дочека нас 

његов  сјај то је  _  _ _  _  _  _  _       _  _  _  _ . 

                      

                            

                           

 

Саборни храм Преображења Господњег смјештен је у парку Јована 

Дучића. Њега краси прелијепо уређено двориште са спомеником 

подигнутим у част упокојеног патријарха Павла. 

Храм је грађен од 1888 до 1908. Године. Упоредо са његовом градњом 

грађена је и зграда школе, која је данас преуређена у епархијски дом. 
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              На слово, на слово         кажи, кажи  

 

                          Т   je почетно слово нашега града,  

                             ал на слово Т има бисера још,   

                            као, као ријека  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,  

                             као,као манастир _ _ _ _ _ _  .                            

         

                   

 

  -Тврдош је манастир који се налази 5 километара западно од Требиња, 

на десној обали ријеке Требишњице. Манастир се убраја у најстарије 

културноисторијске споменике у Републици Српској. У манастиру 

Тврдош се замонашио Свети Василије Острошки. Посвећен је Успењу 

Пресвете Богородице ( 28.августа). 
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    На слово, на слово  шта у нашем граду има  

                          Данас он само музејску вриједност има,  

                           а некада је главно превозно сретство био 

                                         a to je  „ _  _  _  _“. 

 

                 

 

      „Ћиро“ је својеврсни споменик прошлим временима. Ова туристичка атракиција    

налази се испред зграде старе жељезничке станице у насељу Ложиона . Ријеч је о  

локомотиви воза  пруге ускок колосјека са вагоном за угаљ и воду. Пруга уског 

колосијека Хум – Требиње изграђена је  давне 1901. Године, а  1931 године отворена 

је и пруга Требиње- Билећа. Модернизацијом жељезничког саобраћаја без овог 

саобраћајног средства остали смо 1976. године, те је „Ћиро“ 1978. године на ово 

мјесто постављен као сувенир. 
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        На слово, на слово шта то у нашем граду има  

                                                        

              Знам, знам на слово У има излетиште на _ _ _ _ _ _ . 

 

                                   

Убла, излетиште које се налази на око 1.100 метара надморске висине и удаљено је  

20 километара од Требиња. Излетиште са посебним природним и рељефним 

карактеристикама које пружају могућности за рекреацију, спорт, одмор... Почетком 

августа на Ублима се традиционално одржава манифестација посвећена очувању 

народне традиције и обичаја. 

                                    

   



FORMULAR ZA PRIJAVU /NAGRADA ZA INOVATIVNE NASTAVNIKE/CE 2019. 

 

             На слово, на слово  шта би могли понудити  

                                                     

       У  хладовини градскога парка, освјежит ће те близином и она  

                                 _   _  _  _  _  _  _   Купидона. 

 

           

Фонтана Купидона налази се у градском парку и поклон је пјесника Јована Дучића 

његовом и нашем Требињу. 
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     На слово , на слово  какву понуду имамо ми  

Онај ко жели да купи наше производе, зна да је сигурно и само домаће  из 

наше  

                    _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _        _   _   _   _. 

                

 

Традиционални производи по којима смо препознатљиви : сир, мед, пршут, вино, чајеви, те 

поврће и воће овог поднебља нуди нам се у Херцеговачкој кући, која се налази у Дучићевој 

улици испод Платана. 
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          На слово, на слово     нешто важно имамо ми  

                                                       

                                                       

На слово, на слово Ц, нешто важно има  _  _  _  _  _   нам је важна свима. 

 А изнад града брдо има , име му је    _  _  _  _  _  _  _ . 

                      

На брду Црквина изнад Требиња налази се Херцеговачка Грачаница.  Црква је 

изграђена као копија манастира Грачаница са Косова по жељи  познатог пјесника 

Јована Дучића. Брдо Црквина и  Херцеговачку Грачаницу краси и велики отворени 

плато за угодне шетње и фотографисање требињске панораме.    
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     Да ли наш град на слово  неку понуду има  

             Ако наши туристи одлуче Требишњицом пловити  

                  на „Марини“ уз зидине Старога града 

                     прелијепу понуду им имамо ми ,  

                        чекају их дрвени  _  _  _  _  _ . 

          

  Чамци на Требишњици су нова атракција за туристе од љета 2019. Године.    

Направљени су по узору на старе требињске лађе. 
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             На слово,  у нашем граду да ли нешто има  

                                                       

        На слово, на слово Џ, знам да има Осман Пашина  _  _  _  _  _  _ . 

                        

  Џамија , налази се у Старом граду недалеко од западне капије. Саграђена је 

1726.године и задужбина је Осман-паше Ресулбеговића. Најпространија је џамија у 

Херцеговини. 
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Кажи, кажи на слово  да ли нешто у твом граду има                                                                             

                                                                 

                                                        

Да уживамо у љепоти Требишњице, трчимо, шетамо ил само се 

препустимо чарима маште имамо ми наше _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

 

                         

 

Шеталиште поред ријеке Требишњице од Каменог моста до Перовића  

 ( Арсланагића) моста је један од атрактивних садржаја и за мјештане и за туристе. 
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У нашем граду можете се дивити најчудеснијим креацијама природе, 

стољетним природним платанима, маштовитим цвијетним 

парковима и балконима,  опојним виноградима,све о чему сте некада 

маштали , заправо је на дохват руке.  

Књижевне вечери, трибине, изложбе,фестивали, манифестације ... 

врхунске понуде у нашем граду, одморе претварају савршеним 

празником за душу и тијело. 

                                                                                                ДОБРО НАМ ДОШЛИ! 

 

 

 

                                                                                                         

 

                                                                                                                      ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

                                                                                                        ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ 

                                                                                                                                 ТРЕБИЊЕ                                                    

 


