
Основна школа  „Алекса Дејовић“
Хероја Дејовића 2, 31205 Севојно

Тел: 031 531 950    www.ossevojno.edu.rs e-mail skolasevojno@ossevojno.edu.rs

Основним и средњим школама,   
Севојно                                                                                                                                Педагошком факултету,
22.4.2021.                                                         Високо-пословној техничкој школи струковних студија

  Града Ужица

ПОЗИВ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ У БЕСЕДНИШТВУ

20. маја 2021. године у 18:30

Поводом рођења Десанке Максимовић, 16. маја 1898. године, ОШ „Алекса Дејовић“ 
Севојно, у сарадњи са Народном библиотеком и књижевним удружењем „Паун 

Петронијевић – Рујно“ из  Ужица, организује такмичење у  беседништву на тему: Ја сам 
човек, а не „cloud“ ресурс

Овом Темом желимо испоштовати битне животне мотиве враћања природи, 
дружења са њом, поимања њеног значаја за човека, али и буђења у човеку свега онога што 
је смислом обојено. Десанка је у свим својим делима славила лепоту природе и њене тајне, 
а  основни мотив њеног стваралаштва је радост одрастања, природност живљења ...  

Да не дозволимо да биотехнологија, генетски третмани, све на клик доступно, брзо 
и лако преносиво, покретно, учини да смо „складишта“ генетског материјала оних који се 
„играју“ богова и свет преуређују по својој људској логици. 

ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА

 Садржај беседе пише ученик  на тему: Ја сам човек, а не „cloud“ ресурс
 Беседа треба да се обраћа човеку како би постао свестан да је за њега добро да прати 

феномен лепоте и тајнствености природе, да критикује и апелује  на решења и промене 
које су здраве за човека. 



  Презентација беседе може бити усмена (уз могућност коришћења подсетника). 
Такмичар/ка који/а беседи, говором, изгледом и гестом, треба да буде пристојан/а и да 
ничим не вређа друге људе 

 Учесници/е могу бити  7. и  8. разред основне школе, средњошколци и студенти.
 Такмичење је у две категорије:

1. прва категорија, ученици 7. и 8. разреда основне школе и 1. и 2. разред средње 
школе, 

2. друга категорија, 3.и 4. разред средње школе и студенти. 

 Учесници/е такмичења су обавезни/е да најкасније три дана пре почетка такмичења 
Школи „Алекса Дејовић“ у Севојну доставе пријаву са насловом, текстом беседе и 
именима учесника.  

 Беседа треба да траје до  5 минута. 
 Приликом наступа дозвољено је коришћење сценских реквизита.  

Пријаву доставити на сајт школске  библиотеке biblioteka@ossevojno.edu.rs

ОЦЕЊИВАЧКИ ЛИСТ

Име и презиме:___________________________             

ЈАСНО И РАЗГОВЕТНО КАЗИВАЊЕ 1 2 3 4 5 6 НАПОМЕНА

АКЦЕНТОВАЊЕ - ДИКЦИЈА 1 2 3 4 5 6

КВАЛИТЕТ  НАПИСАНЕ БЕСЕДЕ 1 2 3 4 5 6

ПОРУКА  И  АПЕЛ БЕСЕДНИКА 1 2 3 4 5 6

ОРИГИНАЛНОСТ БЕСЕДЕ 1 2 3 4 5 6

УВЕРЉИВОСТ, ОПШТИ УТИСАК 1 2 3 4 5 6

укупно _________ 

Поштовани,  жеља Школе је да ово такмичење добије традиционални карактер.  Прва три 
најбоља беседника биће награђена. 

Тим за маркетинг ОШ „Алекса Дејовић“ Севојно 

Директор Школе, 

Ирена Дрндаревић


