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 КОНКУРС 2017/18. ГОДИНА 
 

ПРИМЕРИ УСПЕШНИХ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У 
ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ВАСПИТНИХ 

АКТИВНОСТИ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА У СРБИЈИ 
-КОНКУРС ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - 

НАЗИВ АКТИВНОСТИ: 
ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

 ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
Назив установе: ОШ " Алекса Шантић" 
Врста установе: Основна школа 
Место установе: Вајска Школска управа:Нови Сад 
Сајт школе: http://osaleksasanticvajska.edu.rs/ 
Контакт особа:Александра Берић Телефон школе:021775627 
 

АКТИВНОСТ 
Област активности Култура 
Трајање активности Више месеци 

Ученици обухваћени активношћу Ученици једног одељења 

Носилац активности 1-2 наставника/стр. сарадника 

Спољњи 
сарадници 

 Родитељи 
 Институције образовања 
 Институције културе 
Здравствене институције 
Невладине организације 
Општина/град 
Фирме/предузећа 
Нешто друго:       

Циљ 
Активности 

Подстицање интелектуалног развоја (стваралачко и критичко мишљење, целоживотно учење и сл..) 
Подстицање моралног развоја (вредности, хуманитарне активности, солидарност, толеранција и сл.) 
Подстицање емоционалног развоја 
Подстицање социјалног развоја (сарадња, ненасилно понашање и сл.) 
Подстицање одговорног односа према здрављу и физичкој активности 
Подстицање одговорног односа према животној средини и одрживом развоју 
Развој социјалних вештина (комуникација, доношење одлука и сл.) 
Поштовање дечјих и људских права, равноправности... 
 Развој свести о значају одрживог развоја, очувања животне средине, еколошке етике и заштите 

животиња 
Подршка личном и националном идентитету 
Поштовање и неговање традиције и културе српског народа и националних мањина 
Подршка интеркултуралности и мултикултуралности 
Упознавање са могућностима наставка школовања, са светом рада и предузетништвом 
 Нешто друго:       
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Активност је у 
форми 

Уметничка манифестација (представа, филм, емисија, концерт, изложба...) 
Излет, екскурзија, посета... 
Такмичење, квизови... 
Фестивал 
Хуманитарна акција 
Клуб 
Секција 
Радионица 
Трибина 
Сајам, вашар, продајна изложба 
Спортска манифестација 
Истраживање 
Практична активност (сађење биљака, фарбање ограде...) 
 Нешто друго:      

 
 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
Опис активности 

На предлог учитељице Светлане Ђурић, учитељица четвртог разреда Ирена Велемир  и ученици 
поменутог одељења, одабрали су текст Бранка Ћопића " Јежева кућица " за драматизацију и извођење 
на Општинској смотри драмског стваралаштва за децу. Наставница српског језика , Сњежана 
Латиновић , је у сарадњи са ученицима драматизовала поменути текст. Драматизовани текст су ,у 
оквиру драмске секције школе коју воде учитељице Ирена Велемир и Светлана Ђурић, ученици 
ишчитавали на читалачким пробама, а затим извршили поделу улога међу собом према 
склоностима ,афинитетима и могућностима доживљаја и израза лика. Сценографију су радиле 
учитељице Душанка Курдулија, Богданка Субашић и Светлана Ђурић у сарадњи са наставницом ликовне 
културе Тањом Шушковић. Избор музике и кореографију за игру у представи су радиле пок.наставница 
музичке културе Нермина Кошутић и учитељица Светлана Ђурић, а аранжман за виолину пок. 
наставница Нермина Кошутић;техничка подршка  је био Владимир Босанчић. Костиме и реквизите за 
представу су радиле учитељице Ирена Велемир и Светлана Ђурић уз подршку и помоћ родитеља 
ученика-глумаца. Светлосне ефекте је осмислила  учитељица Светлана Ђурић, а техничка подршка у 
извођењу истих је био наставник Бранко Маринковић. Сугестије, корекције и смернице смо несебично 
добијали од васпитачица Јадранке Маринковић и Блаженке Давидовић. Плакат за промоцију је 
насликала ученица четвртог разреда Ања Грујић. Идејно,практично и техничко решење афише - 
учитељица Светлана Ђурић.Логистичка , и свака друга неопходна подршка - директор школе Александра 
Берић. 
Начин праћења активности 

Постигнут резултат на општинском; регионалном и републичком нивоу. 
Показатељи ефекта активности 

-виши степен комуникације и интеракције међу ученицима 
-висок степен сарадње,разумевања и подршке за вршњаке 
-ученици ромске,румунске,српске,шокачке,мађарске и других националности исто као носиоци 
набројаних активности, различитих националности, без сујете, предрасуда или било каквог облика 
дискриминације , сарађују,помажу једни другима, храбре се подржавају 
-Познавање лика и дела Бранка Ћопића и разумевање његовог дела 
Остале напомене 

      

Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.) 

https://www.facebook.com/natasa.platisa/videos/vb.100003669151595/1049153551883607/?type=2&theater  :  
 


