
СМОТРА СТВАРАЛАШТВА УЧЕНИКА – ДАНИ СЈЕЋАЊА, ТРЕБИЊЕ 

 

Републички педагошки завод Републике Српске, уз подршку ресорног министарства и 

Кабинета предсједнице РС, а у сарадњи са седам средњих школа из херцеговачке и 

сарајевско-романијске регије организовао је 28.04.2022. године Смотру стваралаштва 

ученика на тему „Култура сјећања и памћења“. У једночасовном програму ученици су 

се на емотиван начин присјетили невино страдалих српских цивила за вријеме Другог 

свјетског рата. 

 



Рециталом „Памћење је моја освета забораву“ученици ЈУ СШЦ „Перо Слијепчевић“ из 

Гацка на дирљив начин оживјели су сјећање на претке који су страдали у Другом 

свјетском рату. Професорице српског језика и књижевности Даринка Иванишевић и 

Анђелина Никчевић са ученицима су припремиле рецитал настао од ученичких есеја 

који су резултат промишљања потомака страдалих. 

 

Требињски гимназијалци су снимили филм „Владо“. Овај пројекат је обухватио 

историју, музичку културу и поезују, а комбинација је играног филма и свједочења. 

Професорица Веселинка Кулаш потписује текст за филм који се заснива на личној грађи, 

писмима, породичним фотографијама и фотографијама стратишта. 

Професор српског језика и книжевности у ЈУ СШЦ „28. јуни“ из Источног Сарајева, 

Драгана Мандрапа свједочење своје осамдесетшестогодишње мајке, чији су мајка и брат 

страдали у злогласном логору Јасеновац, преточила је у монодраму „Веленка 

Брстинова“. 



 

Ученици Центра средњих школа из Требиња снимили су филм под називом "Не заборави 

ме" који нас води у обилазак значајних стратишта у Херцеговини уз жељу да ови 

обиласци буду уврштени у планове и програме излета средњих школа. Представљен је 

план путовања осмишљен од стране ученика туристичке школе на часовима практичне 

наставе са професорицом Мајом Чечур, а у сарадњи са Снежаном Грбић и Валентином 

Сушић, професорицама српског језика и Дејаном Шкриваном, професором историје, 

који је кроз радионицу ученицима дао смјернице на који начин организовати обилазак. 

У Смотри поводом Дана сјећања учествовали су и Музичка школа из Требиња која се 

представила пјесмама „Слобода“ и „Колико снаге хумска земља има“  као и  ЈУ СШЦ 

„Голуб Куреш“ из Билеће. Билећки средњошколци говорили су стихове о 

страдалницима Корићке јаме.  Актив професора српског језика и књижевности у ЈУ 

СШЦ Фоча je ове године реализоваo наградни конкурс на тему „Култура сјећања“ те су  

присутни ученици и професори  имали прилику да чују награђени рад ученика Илије 

Јокнића  „Чувамо од заборава“. 

 


