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СРБИЈА 1914.ГПДИНЕ 
 

Ппвпдпм пбележаваоа стпгпдишоице пд ппчетка првпг светскпг рата у нашпј 
шкпли, наставник истприје Биљана Станкпвић је са ученицима прганизпвала низ 
активнпсти. 

Циљ је бип да се кпришћеоем различитих метпда и техника,ппвезиваоем знаоа и 
вештина кап и сарадопм са другим институцијама,прпшири знаое п пвам важнпм делу 
српске истприје и да свпјеврстан пмаж жртвама великпг рата у Србији. 
 

ЧАСПВИ ИСТПРИЈЕ У ИСТПРИЈСКПМ МУЗЕЈУ 
 

Ученици и кплеге наше шкпле пбишли су излпжбу „Србија 1914“ у Истпријскпм 
музеју.Специфичнпст пве излпжбе и пвих часпва је да се на едукативан и интерактиван 3Д 
начин приближи пплитички, културни, научни и привредни усппн Србије са ппчетка 20. 
века, прикажу дпгађаји кпји су претхпдили сампм рату (Царински рат, Анексипна криза, 
балкански ратпви, Сарајевски атентат, Јулска криза и Нишка декларација) и српски впјни 
успеси из 1914, прве гпдине Првпг светскпг рата. Музеплпшким средствима извршена, 
рекпнструкција ратних дпгађаоа у Србији 1914, пре свега битки: најпре прве савезничке 
ппбеде у Првпм светскпм рату на Церу, а пптпм и впјних успеха на Дрини и Кплубари. 
Ппсебну атрактивнпст ппставци даје специјалнп за пптребе пве излпжбе креирана 
апликацијаСрбија 1914, мпбилна платфпрма креирана за пперативне системе ИОС и 
Андрпид. Апликација је ствпрена са циљем да се, упптребпм нпвих медија и инпвативних 
кпнцепција, на савремен начин прпмпвише културнп-истпријска баштина Србије. 
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ПСЛИКАВАОЕ ЛИКПВА СЛАВНИХ УЧЕСНИКА РАТА И ИЗРАДА ПАНПА 
 

Чланпви истпријске и ликпвне секције су псликали најзначајније личнпсти првпг 
светскпг рата   и на свпј начин дали дппринпс пбележаваоу стпгпдишоице великпг рата. 
Чланпви истпријске  секције су псмислили и ппставили панп .Истп такп, прикупљали су 
различите предмете кпји датирају из перипда неппсреднп и за време великпг рата. Тп је 
била прилика да се распитују у свпјпј ближпј и даљпј пкплини пд рпђака учесника и 
савременика рата. Предмети кпје ће сакупити ппслужиће за прављеое сценпграфије за 
представу „Кплубара 1914“. 

На часпвима истприје ученици су приказивали свпје презентације (рађених пп 
групама)п најважнијим личнпстима и дпгађајима у Србији 1914.гпдине. 
 
 
ЦРТЕЖИ  
 

                                                                      

                      
 
ПАНП  
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ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 

 Млада Босна
 28.06.1914. атентат на 

престолонаследника 
Франца Фердинанда

 Одмазда над Србима
 Оптужена званична 

Србија
 23.јула ултиматум 

српској влади
 28. јула А.У. објављује 

рат Србији

 1.08. 1914.г. Немачка објављује 
рат Русији

 3.08. 1914.г. Француској
 Велика Британија објављује рат 

Немачкој после њеног напада на 
Белгију

 Италија улази у рат 1915. 
(Антанта)

 Румунија улази у рат 
1916.г.(Антанта)

 САД улазе у рат 1917.г.
 Мобилишу се милионске армије
 Манифестације које имају циљ 

да подижу патриотски дух

ЗАПАДНИ

ФРОНТ

• ОД 
СЕВЕРНОГ 
МОРА ДО 
ШВАЈЦАРСК
Е

• Немачка 
ратује 
против 
француске, 
енглеске и  
белгијске 
војске

ИСТОЧНИ 
ФРОНТ

• ОД 
БАЛТИЧКОГ 
МОРА ДО 
РУМУНИЈЕ

• Немачка и 
аустро-
угарска  
ратују против 
руске војске

ИТАЛИЈАН 
РАТИШТЕ

БАЛКАНСК
И ФРОНТ

 
 
 
 

ПРЕДСТАВА „КПЛУБАРА 1914“    

 
 

Рад на представи је трајап дугп,а премијера је изведена на стпгпдишоицу 
Кплубарске битке 15.децемра 2014.гпдине. 

Ппред сећаоа на гпдишоицу битке ,представа је и свпјеврстан пмаж великпм 
српскпм писцу Дпбрици Ћпсићу,јер је сценарип адаптиран пп оегпвпм делу „ Време 
смрти“. Сценпграфија је настала прикупљаоем експпната и предмета из прве деценије 
20.века.Изнајмљени су кпстими кпји дпчаравају пвп време .Припремани су и мпнтирани 
аудип визуелни детаљи,штп је захтевалп дпбрп ппзнаваое и примену рада на кпмпјутеру. 
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Музика из пвпг перипда је брижљивп бирана ,а девпјке су је на изузетан начин 
извеле,приказујући музикпм ,ппкретпм,глумпм,кпстимпм, патоу српскпг нарпда. 

На скпрп једнпгпдишоем раду на представи, 20 учесника је стваралп,  
истраживалп, сазнавалп и дивнп се дружилп. 

Представа „Кплубара 1914“ је била круна рада на прпјекту „Србија 1914“. 
Дпживела је велики успех,какп у шкпли ,такп и ван ое. Прпглашена је најбпљпм 
представпм на Фестивалу ппзпришних представа за децу и младе пдржанпм у Бепграду. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

наставник истприје 
Биљана Станкпвић 


