септембар 2019. - број 1 - година прва - излази повремено

Као и у свим школама и моји ученици учествују на такмичењима, приредбама, у
квизовима, излажу радове у холу школе, учествују на конкурсу Удружења професора
француског језика Србије чији је идејни творац проф. Мирјана Радонић, чак су
излагали радове на изложби у Паризу. Међутим, у овом часопису биће заступљене
мало другачије активности ученика у претходних осамнаест месеци.
Часопис је двојезичан и на почетку ево неколико занимљивих чињеница о
повезаности Бора и Француске. Французи су ослободили Бор у Првом светском рату,
а у међуратном периоду Француско друштво борских рудника је финансирало
изградњу великог броја грађевина у Бору. Навешћу само део грађевина чију су
изградњу финансирали Французи:
-

Технички факултет, некадашња Касина
Болница
Зграда за плућне болести
Дирекција РББ-а
Православна црква Свети Ђорђе
Католичка црква Свети Људевит
ОШ „ Вук Караџић“*

Дакле, највећи део грађевина од јавног значаја у Бору саградили су Французи у
првој половини двадесетог века, али нажалост велики број данашњих становника
Бора то не зна. Такође су Бор и француски град Крезо градови побратими и
осамдесетих година одвијала се размена ученика и професора између та два града.
Што се тиче ОШ „3.октобар“ размена се одвијала са колежом „ La Croix Menée“
(професори француског језика Анђела Костић и Клод Тома чинили су део одбора за
градове побратиме) .

Тања Станојевић

•

* „Архитектура Бора између два светска рата“, Неда Михајловић, 2009.
„Историјски путокази“, С.Љ. Јовановић, 2001.
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Mes élèves, comme dans les autres écoles, participent aux concours, aux spectacles,
aux quiz, ils ont les expositions dans le hall de l’école, ils participent au concours de
l’Association des professeurs de français de Serbie dont l’auteur est le professeur Mirjana
Radonić , ils ont même participé à l’exposition à Paris. Mais dans ce magazine on va traiter
des activités tout à fait différentes que les éleves faisaient pendant dix-huit mois.
Le magazine est bilingue et au début voici quelques faits intéressants des liens entre la
ville Bor et la France. Les Français ont libéré Bor dans la Première guerre mondiale et entre
les deux guerres mondiales la société française des mines de Bor finançaient la
construction de nombreux édifices à Bor. Je vais mentionner quelques-uns :
-

Le casino français qui servait pour des manifestations culturelles, aujourd'hui la
faculté technique
L'hôpital
L'édifice pour des malades pulmonaires
La direction de la société française des mines de Bor, aujourd'hui la direction RBB
l'église orthodoxe, consacrée à Saint Georges
l'église catholique, consacrée à Saint Ljudevit
L'école ''Vuk Karadžić''

Donc, la plupart des édifices publics à Bor ont été construits par les Français dans la
première moitié du vingtième siècle, mais malheureusement aujourd’hui il y a beaucop
d’habitants à Bor qui ne le savent pas. D’ailleurs Bor et le Creusot sont des villes jumelées
et l’école ’’3. oktobar’’ de Bor a participé à l’échange des élèves et des professeurs avec
l’école ’’la Croix Menée’’ du Creusot dans les années 80 (professeur Anđela Kostić et
professeur Claude Thomas faisaient partie du comité de jumelage).

Tanja Stanojević
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На конкурсу „Рука у тесту 2019“ који организује француски институт у Србији,
Амбасада Француске и др Стеван Јокић, иницијатор пројекта, представљен је и рад
ученика школе „3.октобар“. У среду 5. јуна у Београду, додељене су награде
учесницима конкурса и тада су учесници представили своје пројекте.
Пројекат је рад ученика одељења
6-2 из ОШ „3.октобар“ Бор: Марија
Вељковић,Нађа Козић, Теодора Станојевић, Матеја Стевановић,Петра Стевић,
Милица Костић. Ментор: професор француског језика Тања Станојевић.Пројекат је
урађен у сарадњи са грађанском читаоницом Европа Бор и Медија центром Бор
( мр Звонко Дамњановић дипл. инг. – стручни сарадник).
Пројекат „Штедимо енергију“ се бави темом уштеде енергије и употребом
обновљивих извора енергије.Ученици у првом делу снимка дају савете о уштеди
енергије, а у другом делу се наводи да треба улагати у обновљиве изворе енергије.
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La main à la pâte
Nos élèves ont participé au concours La main à la pâte - à l’organisation de l’Institut
français de Serbie, l’ Ambassade de France et le professeur Jokić, fondateur du programme
La main à la pâte. La remise dex prix du concours avait lieu à Belgrade le 5 juin où les
participants pouvaient présenter leurs projets.
Le projet est fait par des élèves du sixième (12 ans) de l'école “3.oktobar “ de Bor: Marija
Veljković, Nađa Kozić, Teodora Stanojević, Mateja Stevanović,Petra Stević, Milica Kostić.
Mentor : professeur de français Tanja Stanojević. Le projet est fait avec le soutien de
“Građanska čitaonica Evropa Bor“ et “Medija centar Bor“ (ingénieur Zvonko Damnjanović).
Le projet s’orientait autour des thèmes “économiser l’énergie“ et “utiliser des énergies
propres (énergie renouvelables)“.
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Песма за коју су ученици зимус снимили спот испред школе. Видео можете погледати
на : https://www.youtube.com/watch?v=AFVQ97iWIKg
Youtube – L' oiseau et l'enfant Bor

L'oiseau et l'enfant

Птица и дете

Comme un enfant aux yeux de lumière

Као дете са сјајем у очима

Qui voit passer au loin les oiseaux

Које види далеке птице у пролазу

Comme l'oiseau bleu survolant la terre

Као плава птица што прелеће земљу

Vois comme le monde, le monde est beau.

Види како је свет леп.

Beau le bateau dansant sur les vagues,

Леп је брод што на таласима плеше

Ivre de vie, d’amour et de vent

Пијан од живота, љубави и ветра

Belle la chanson naissante des vagues

Лепа је песма што настаје из таласа

Abandonnée au sable blanc.

Напуштена у белом песку.

L’amour c’est toi, l’amour c’est moi

Љубав си ти, љубав сам ја

L’oiseau c’est toi, l'enfant c’est moi .

Та птица си ти, то дете сам ја.

Marie Myriam

Победничка песма на Евровизији 1977. године
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Из Просветног прегледа:
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Импресум
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