НАСТАВНА ТЕМА: Књижевност између два рата
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Где цвета лимун жут ‒ филм – 2 часа
ЦИЉЕВИ (васпитни, образовни и функционални): Упознавање ученика са историјском позадином
и историјским околностима у нашој земљи који су утицали на формирање српске књижевности
између два рата. Развијање осећаја солидарности, емпатије и колективне одговорности код
ученика. Развијање осећаја за уочавање детаља и раздвајање битних од небитних чињеница.
ИСХОДИ: Након пажљиво одгледаног филма ученик ће моћи да разуме и репродукује ток
историјских дешавања у Србији од избијања Првог светског рата до пробоја Солунског фронта.
Ученик ће моћи да наведе поједине српске књижевнике који су учествовали у овом трагичном
поглављу српске историје и да разуме и да објасни утицаје које је један такав страшан догађај
имао на формирање погледа на живот и свет српских уметника након Првог светског рата.
Ученици ће развити осећај солидарности и колективне одговорности, осетиће колико је у
појединим тренуцима важна борба за опште добро, а не за личне интересе.

Где цвета лимун жут је играни филм из 2006. године који је режирао Здравко Шотра, сценарио је
написао Милован Витезовић, а наратор у филму је Драган Николић. Филм прати историјска
догађања у Србији од избијања Првог светког рата до пробоја Солунског фронта. За нас је важан
да бисмо схватили део историјске позадине настајања српске међуратне књижевности.
Упутства за гледање филма:
Пронађите документарни филм Где цвета лимун жут из 2006. године, у режији Здравка Шотре.
Доступан је на интернету на сајту Vimeo. Oдгледајтедгледајте пажљиво филм у трајању од 95 минута и
размишљајте о свим друштвеним и историјским догађајима који су чинили основу за настанак
српске међуратне књижевности. Након одгледаног филма одговорите на следећа питања:
1. Где су снимљени први кадрови филма?
2. Шта је егзил?
3. Прва играна сцена (са глумцима) је сцена дијалога између које две историјске личности.
Укратко опиши њихов дијалог.
4. Како су описане Церска и Колубарска битка у филму и шта је извештавала страна штампа о
овим биткама?
5. Ко је био Арчибалд Рајс?
6. Ко је била Флора Санс?
7. Ко је од српских књижевника прешао са српском војском и српским народом Албанију?
8. Шта је написао Бранислав Нушић напуштајући Србију? Цитирај његове речи.
9. Укратко опиши како је организован живот Срба на Крфу до одласка на Солунски фронт.
10. Како је српска војска допринела пробоју Солунског фронта?

Одговоре на питања доставите, најкасније до среде 25.03.2020. год., на мејл адресу
markovdafina@gmail.com.

