
Летња школа српског језика за децу и тинејџере, Београд 2019 – www.srpskijezik.edu.rs 
- предлог двонедељног програма - 

 

 

 

 

 

ВРЕМЕ 8:00-9:00 9:00-10:30 10:50-12:20 12:40-14:10 14:30-15:30 17:00-20:00 

недеља, 30. јун      Писмени и усмени тест 

понедељак, 1. јул доручак 
курс српског језика 

- граматика, читање 

курс српског језика 

- конверзација, речи 

курс српског језика 

- писање, слушање 
ручак Оријентациона шетња кроз Београд 

уторак, 2. јул доручак 
курс српског језика 

- граматика, читање 

курс српског језика 

- конверзација, речи 

курс српског језика 

- писање, слушање 
ручак Народни музеј 

среда, 3. јул доручак 
курс српског језика  

- граматика, читање 
курс српског језика 

- конверзација, речи 

курс српског језика 

- писање, слушање 
ручак Музеј историје Југославије 

четвртак, 4. јул доручак 
курс српског језика 

- граматика, читање 

курс српског језика 

- конверзација, речи 

курс српског језика 

- писање, слушање 
ручак Музеј савремене уметности 

петак, 5. јул доручак 
курс српског језика  

- граматика, читање 
курс српског језика 

- конверзација, речи 

курс српског језика 

- писање, слушање 
ручак Војни музеј и Калемегданска тврђава 

субота, 6. јул доручак 
Екскурзија у Аранђеловац, водени парк, ручак у хотелу Извор. 

Повратак у Београд око 20:00 

недеља, 7. јул доручак 
Екскурзија на Фрушку Гору, у Сремске Карловце и Нови Сад. Ручак на салашу око 13:00. 

Повратак у Београд око 20:00 

понедељак, 8. јул доручак 
курс српског језика 

- граматика, читање 

курс српског језика 

- конверзација, речи 

курс српског језика 

- писање, слушање 
ручак Храм Светог Саве 

уторак, 9. јул доручак 
курс српског језика 

- граматика, читање 

курс српског језика 

- конверзација, речи 

курс српског језика 

- писање, слушање 
ручак Етнографски музеј 

среда, 10. јул доручак 
курс српског језика  

- граматика, читање 
курс српског језика 

- конверзација, речи 

курс српског језика 

- писање, слушање 
ручак Музеј Николе Тесле 

четвртак, 11. јул доручак 
курс српског језика 

- граматика, читање 

курс српског језика 

- конверзација, речи 

курс српског језика 

- писање, слушање 
ручак Земун 

петак, 12. јул доручак 
курс српског језика  

- граматика, читање 
курс српског језика 

- конверзација, речи 

курс српског језика 

- писање, слушање 
ручак 

свечано затварање летњег кампа, 

подела сертификата 
 

 

 

 

 

 

 

Легенда боја 

језичке активности поподневне активности културне активности слободне активности исхрана организациони послови 

 


