ВАСКРС 2020
Драги ученици, драге колеге, пријатељи и сви који славите Васкрс, ове године
ћемо наш празник обележити другачије него претходних година у библиотеци.
У просторијама школске библиотеке прошле године смо имали неколико
угледних активности везаних за овај велики празник. Ове године ћемо наш Васкрс
обележити на другачији начин – онлајн због ванредног стања.
Такмичићемо се кроз пет Кахут квизова. Линкови су додељени ученицима
који су приступили Гугл учионици библиотекара. За заинтересоване ће линкови ка
квизовима бити постављени на страници и у групи библиотеке на Фејсбуку.
Линкове Фејсбук странице и групе можете пронаћи на сајту Техничке школе
„Радоје Љубичић“ у делу Секције – Библиотечка секција у писму библиотекара
поводом ванредног стања. Ученици су преко одељењских старешина добили кодове
за Онлајн библиотеку и Библиотечку секцију у Гугл учионици библиотекара.
Шифре за Кахут квизове ћу поделити и у овом писму за све који желе да до
петка 17. априла 2020. године до 12 часова ураде неки или све квизове:
1.
2.
3.
4.
5.

Ускршњи квиз, 30 питања, пин: 05142153
Васкрс, 20 питања, пин: 03892200
Васкршњи квиз, 25 питања, пин: 07351263 (учитељица Невена Јаковљевић)
Васкрс, 19 питања, пин:03060857
Учимо о Васкрсењу Христовом, 18 питања, пин: 0193645
Библиотекар је издвојио линкове везане за Васкрс које можете погледати:

1. Српска православна црква – званичан сајт:
1.1. Велики Четвртак http://www.spc.rs/sr/veliki_cetvrtak
1.2. Велики Петак http://www.spc.rs/sr/veliki_petak
1.3. Слово на Велики Петак http://www.spc.rs/sr/slovo_na_veliki_petak
1.4. Велика Субота http://www.spc.rs/sr/velika_subota
1.5. Велика Субота http://www.spc.rs/sr/velika_subota
1.6. Васкрсење Христово http://www.spc.rs/sr/vaskrsenje_hristovo
1.7. Васкрс: Изазов искуства http://www.spc.rs/sr/vaskrs_izazov_iskustva
1.8. Васкршњи канон http://www.spc.rs/sr/vaskrsnji_kanon
1.9. Васкрсни понедељак http://www.spc.rs/sr/vaskrsni_ponedeljak
1.10. Светла недеља http://www.spc.rs/sr/svetla_nedelja
1.11. У Добруну изабрана најбоља Васкршња прича 2009. године
http://www.spc.rs/sr/u_dobrunu_izabrana_najbolja_vaskrsnja_prica

1.12. Кратак преглед Српске цркве кроз историју
http://www.spc.rs/sr/kratak_pregled_srpske_crkve_kroz_istoriju_protojerej_dr_radomir_popovic

2. Телевизија Храм – Српска Православна Црква
2.1. Црквена гласила http://www.tvhram.rs/stranica/7/crkvena-glasila
2.2. Православна интернет библиотека http://www.spc.rs/sr/linkovi/pravoslavni_tekstovi
3. Последњи интервју Патријарха Павла који би сваки верник требало да погледа
на Васкрс: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WpstQ_XsRpA&feature=emb_logo
4. Обичаји за Васкрс, Брус onlinе (линк копирајте и пребаците у претраживач)
https://www.brusonline.com/brus/o-brusu/slave-i-obicaji/obicaji/218-obicaji-za-vaskrs

5. РТВ Панчево, Васкрс у Музеју (линк копирајте и пребаците у претраживач)
https://rtvpancevo.rs/2019/04/21/vaskrs-u-muzeju/

6. Жена сам ја – први портал у ЦГ, Десет идеја како да офарбате јаја
http://www.zenasamja.me/domacinstvo/3215/10-ideja-kako-da-obojate-jaja-za-vaskrs

7. Народна традиција у школи, Ускрс https://narodnatradicija.wordpress.com/2011/11/25/uskrs/
8. Зелена учионица, Васкрс – креативне идеје
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://zelenaucionica.com/wpcontent/uploads/2018/03/29342550_1582979368491376_4722323388129869824_o.jpg&imgrefurl=https://zelena
ucionica.com/vaskrs-kreativneideje/?script%3Dlat&tbnid=bpJIltRWanaZJM&vet=1&docid=aE5WqhA03u7xPM&w=1000&h=750&q=vaskrs+
nastavni+materijal&source=sh/x/im

9. Традиција и обичаји
9.1. РТС,Васкршњи обичаји https://www.youtube.com/watch?v=jJcxJijnUyU
9.2. РТВ Крагујевац, Традиционални српски обичаји за Васкрс
https://www.youtube.com/watch?v=sZPdknGUnQc

9.3. Духовник Библиотека, Народни обичаји за Васкрс
https://www.youtube.com/watch?v=sZPdknGUnQc

* Важно: уколико не можете да отворите линк, копирајте га и пребаците у
претраживач.
Желим вам срећан Васкрс, да га проведете у миру, здрављу и весељу.
14. април 2020.
Весна Тадић
стручни сарадник – библиотекар

